UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Eliška Hladíková

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní
Bakalářská práce

Praha 2012

Autor práce: Eliška Hladíková
Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lepšíková
Oponent práce: Mgr. Zuzana Suzan
Datum obhajoby: 2012

Bibliografický záznam
HLADÍKOVÁ, Eliška. Možnosti hodnocení podélné klenby nožní. Praha: Karlova
univerzita, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2012.
56 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Magdaléna Lepšíková.

Anotace
Nožní klenba jako celek sestává z oblouků podélné a příčné klenby nožní. Snížení či
absence klenby nožní jsou nazývány jako plochá noha. Pro diagnostiku plochonoží se
posuzuje pokles mediální podélné klenby nožní a existuje mnoho možností, kterými je
hodnocen. Jedná se o hodnocení aspekční, hodnocení antropometrických měření,
plantografických parametrů, pedobarografického vyšetření a rentgenových snímků.
Není jasně stanoveno, která metoda je pro diagnostiku ploché nohy nejspolehlivější.
Tato práce se zabývá jednotlivými metodami a jejich přístupy k posuzování mediální
podélné klenby nožní, s cílem podat jasný a ucelený přehled všech možností jejího
hodnocení.

Annotation
Foot arch as a whole consists of longitudinal and transverse arches. Reduction or
absence of the foot arch is called the flat foot. For the diagnosis of the flat foot is
assessed medial longitudinal arch of the foot and there are many options that are
evaluated. This is a visual evaluation, assessment of the anthropometric measurements,
the podographic parameters, the pedobarographic examination and the radiographs. It is
not clearly stated which method is the most reliable for diagnosing flat foot. This work
deals with different methods and approaches for assessing the medial longitudinal arch
of the foot in order to present a clear and comprehensive overview of all possibilities for
its evaluation.
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SEZNAM ZKRATEK
BMI - body mass index
cm - centrimetr
CNS - centrální nervový systém
CP - calcaneal pitch angle
FDM - force distribution measuring
FL - Feiss line
HM – mediální polovina paty
HL – laterální polovina paty
lig. - ligamentum
LDK - levá dolní končetina
MF – středonoží
mFL - modifikovaná Feiss line
mm - milimetr
m., mm. - musculus, musculi
mtt - metatars
M1 – I. metatars
M2 – II. metatars
M3 – III. metatars
M4 – IV. metatas
M5 – V. metatars
N - Newton
NO - nynější onemocnění
NPT - navicular position test
OA - osobní anamnéza
PDK - pravá dolní končetina
RA - rodinná anamnéza
RTG - rentgenový
TCA - talo-calcaneal angle
THA - talo-horizontal angle
ThL - thorakolumbální
T1 – palec
T1M - talo-first metatarsal angle
T2 - 5 – druhý až pátý prst

8

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

ÚVOD
Nožní klenba jako celek sestává z podélných a příčných oblouků podélné
a příčné klenby nožní, které tak společně tvoří typickou morfologickou strukturu
a funkční jednotku. Snížení či absence nožní klenby jsou nazývány jako plochá noha.
Pro diagnostiku plochonoží se posuzuje pokles mediální podélné klenby nožní a existuje
mnoho možností, kterými je hodnocen. Jedná se o hodnocení aspekcí, hodnocení
antropometrických parametrů, plantografických parametrů odečítaných z otisku nohy,
hodnocení

pedobarografického

vyšetření

a

hodnocení

rentgenových

snímků,

pořizovaných zejména pro potvrzení zmíněných vyšetření. V tomto množství metod
a množství způsobů pro jejich vyhodnocení není snadné se orientovat. Není stanoveno,
která z metod je pro běžnou klinickou praxi nejvhodnější a dle které je diagnostika
plochonoží nejspolehlivější.
Teoretická část bakalářské práce, jež shrnuje přehled poznatků, je rozdělena do
více částí. První kapitola stručně popisuje anatomii a základní kineziologii nohy. V další
kapitole je popsána nožní klenba, její ontogeneze, faktory, které ji udržují, a její funkce.
Následuje kapitola podávající informaci o ploché noze - pes planus a zmiňuje se také
o etiologii této diagnózy. Hlavní problematika je poté rozebrána v následujících
kapitolách, které pojednávají o metodách hodnocení podélné klenby nožní. Je popsáno
hodnocení aspekční, hodnocení antropometrických měření, plantografických parametrů
a

pedobarografického

vyšetření.

Rovněž

jsou

uvedeny parametry odečítané

z rentgenových snímků.
Praktická část bakalářské práce je postavena na vyšetření nožní klenby pacienta
pomocí výše zmíněných diagnostických metod hodnotících mediální podélnou klenbu
nožní. Pacient byl vyšetřen aspekcí – ve stoji, při chůzi a jiných funkčních dynamických
testech. Dále bylo provedeno hodnocení nožní klenby na základě antropometrického
měření nohy a hodnocení parametrů otisku nohy pořízeném na podografu. Pacient byl
vyšetřen rovněž na pedobarografické plošině ke zhodnocení distribuce tlaku nohy do
podložky. Jednotlivé výsledky uvedených měření jsou vzájemně porovnány.
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CÍL PRÁCE
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi hodnocení podélné nožní klenby.

Cílem teoretické části je shrnout veškeré poznatky ohledně této problematiky a podat
tak jasný a ucelený přehled o jednotlivých přístupech, používaných k posuzování stavu
nožní klenby, potažmo ploché nohy.
Cílem praktické části - vyšetření pacienta - je porovnat výsledky vybraných
metod hodnocení podélné klenby nožní a zjistit, zda je plochonoží shodně
diagnostikováno prostřednictvím všech použitých metod.
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2

PŘEHLED POZNATKŮ

2.1

Anatomie nohy
„Noha jako anatomický termín označuje část dolní končetiny distálně od

hlezenního kloubu“ (Vařeka & Vařeková, 2009, 9).
Tvoří ji 26 kostí: 7 kostí tarsálních - zánártních (talus, calcaneus, os naviculare,
os cuboideum, os cuneiforme mediale, intermedium et laterale), 5 kostí metatarzálních nártních a 14 falang - článků prstů. Kosti nohy jsou vzájemně spojeny četnými
kloubními spojeními a s pomocí svalů společně vytvářejí jeden funkční celek (Čihák,
2011; Dylevský 2009; Véle, 2006).
"Talus je kostí, v jejíž hmotě se rozkládá váha těla“ (Dylevský, 2009, 154).
Tomu odpovídá i orientace dvou systémů trámců spongiózy. Tyto jsou uspořádány tak,
že jdou směrem od talokrurálního kloubu šikmo dopředu, dozadu a dolů. Zátěž působící
na talus se tak rozkládá jednak přes os naviculare směrem k prvnímu metatarsu, jednak
do tuber calcanei (Dylevský, 2009; Shuenke, Schulte & Schumacher, 2006). Kapandji
(1987) popisuje rozložení zátěže z trochleárního povrchu talu třemi směry –
anteromediálním

k prvnímu

metatarsu,

anterolaterálním

k pátému

metatarsu

a posteriorním do calcaneu. (dále viz 2.3 – Klenba nohy)

2.2

Kineziologie nohy

2.2.1 Funkční dělení nohy
Funkční jednotku kloubů představuje kloub Chopartův – articulatio tarsi
transversa. Jedná se o kloubní linii, kterou tvoří v tibiální části talonavikulární štěrbina
articulatio talocalcaneonavicularis a ve fibulární části articulatio calcaneocuboidea.
Chopartův kloub je důležitý z hlediska pružnosti nohy. Druhou funkční jednotku
představuje kloub Lisfrankův – linie kloubů tarsometatarsálních a intermetatarsálních,
která je zapojena do pérovacích pohybů nohy (Čihák, 2011).
Liniemi, které Chopartův a Lisfrankův kloub tvoří, je noha rozdělena na tři
funkční oddíly, zánoží, středonoží a přednoží. Zánoží je tvořeno dvěma tarsálními
kostmi (calcaneus, talus). Středonoží je tvořeno pěti tarsálními kostmi (os naviculare, os
cuboideum, 3 ossa cuneiformia). Přednoží je tvořeno metatarsy a falangy. Někdy se
11
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můžeme setkat se zjednodušeným dělením nohy pouze na dva funkční oddíly – na
zánoží a přednoží, jež odděluje Chopartův kloub a při němž přednoží zahrnuje
i středonoží (Vařeka & Vařeková, 2009).
Skelet nohy je uspořádán do dvou proximodistálních pruhů. Vnitřní a současně
výše položený pruh probíhá od talu přes os naviculare a 3 ossa cuneiformia na první tři
metatarsy. Vnější a současně níže položený pruh jde od calcaneu přes os cuboideum na
čtvrtý a pátý metatars (Čihák, 2011).

2.2.2 Pohyby v kloubech nohy
Pohyby v sagitální rovině jsou označovány jako flexe a extenze. V oblasti nohy
je použití těchto pojmů nejednotné. Někteří autoři, např. Dungl (2005), Véle (2006)
označují pohyb, kdy se dorsum nohy přibližuje směrem k bérci jako extenzi. Pohyb, kdy
se dorsum nohy vzdaluje od bérce, označují potom jako flexi. Avšak například Kapandji
(1987) označuje zmíněné pohyby opačně a na užívání této terminologie trvá. Pro
ujasnění terminologie proto bývají používány pojmy dorsální flexe a plantární flexe
(Dungl, 2005; Kapandji, 1987; Shuenke et al., 2006; Véle, 2006). Jedná se o pohyby
probíhající v horním hlezenním kloubu (Dylevský, 2009; Lewit, 2003). Dle Véleho
(2006) je fyziologický rozsah dorsální flexe 20-30°, plantární flexe 30-50°.
Abdukce a addukce jsou obecně popisovány jakou pohyby segmentů ve frontální
rovině (Vařeka & Vařeková, 2009). Pokud se hovoří o abdukci a addukci nohy, jedná se
o pohyby v transverzální rovině (Kapandji, 1987; Kolář, 2009). Probíhají kolem podélné
osy bérce, která je vertikální (Kapandji, 1987). Abdukce je pohyb kolem této osy ven,
addukce dovnitř (Véle, 2006).
"Pojmy supinace a inverze, pronace a everze jsou v odborné literatuře často
zaměňovány nebo používány jako synonyma" (Vařeka & Vařeková, 2009).
Dle Véleho (2006) jsou supinace a pronace pohyby nohy ve frontální rovině.
Noha se při nich otáčí kolem své dlouhé osy. Při supinaci se ploska stáčí dovnitř, její
malíková strana zůstává na zemi, při pronaci se ploska stáčí zevně, na zemi zůstává její
palcová strana. Fyziologický rozsah supinace je cca 35°, pronace cca 15°. Inverze je
kombinovaný pohyb addukce a supinace, everze je abdukce spojena s pronací (Véle,
2006).
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Dle jiných autorů jsou inverze a everze pohyby kombinované ze tří pohybových
komponent, probíhající ve všech třech rovinách. Děje se tak v dolním kloubu zánártním.
Osa těchto pohybů je šikmá a vede latero-mediálně, postero-anteriorně a kaudokraniálně. Inverze zahrnuje supinaci, plantární flexi a addukci, everze zahrnuje pronaci,
dorsální flexi a abdukci (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Kapandji, 1987).
McDonald & Tavener (1999) uvádějí, že inverze a everze nohy bývají obvykle
používány spíše pro pohyby nohy jako celku probíhající v otevřeném kinematickém
řetězci, supinace a pronace pro pohyby nohy jako celku probíhající v uzavřeném
kinematickém řetězci.

2.3

Klenba nohy
„Má-li být těleso stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech a těžiště musí být

mezi těmito body. Noha má také tři opěrné body (plochy): hrbol patní kosti, hlavičku
prvního metatarzu a hlavičku pátého metatarzu. Mezi těmito opěrnými body jsou
vytvořeny dva systémy kleneb – příčné a podélné“ (Dylevský, 2009, 165-166) (viz
Příloha č. I - Obrázek č.1).
Pokud by byly opěrné body nohy propojeny přímkami, vznikla by plocha mající
tvar trojúhelníku. Opěrné body se promítají do otisku nohy (Kapandji, 1987; Shuenke et
al., 2006). Při pořízení otisku nohy se ovšem nezobrazí pouze tyto tři opěrné body či
trojúhelníková plocha, kterou body vymezují, ale plocha nazývaná dle Čiháka (2011)
nášlapná plocha chodidla (viz Příloha č. I - Obrázek č.2). Tato kontaktní zóna nohy
s podložkou je určována měkkými tkáněmi chodidla (Shuenke et al., 2006) a závisí na
tvaru obou kleneb nohy (Čihák, 2011). (Viz kap. 2.5.4 Parametry odečítané z otisku
nohy)
"Získaný otisk informuje o rozložení míst tlaku na chodidle ve stoji" (Rovenský,
Bayer, Tauchmannová & Ferenčík, 2006). Největší zatížení nesou právě místa opěrných
bodů (Schuenke et al., 2006). Relativní distribuce váhového rozložení do třech bodů
opory je za fyziologické situace poměrně jednoduchá: pokud by byla na nohu
aplikována váha 6 kg, 1 kg připadá na hlavičku pátého metatarsu, 2 kg na hlavičku
prvního metatarsu a 3 kg na hrbol patní kosti (viz Příloha č. II - Graf č.1). Pokud je tělo
vzpřímené ve statické poloze (stoj), pak paty nesou přibližně polovinu váhy těla
(Kapandji, 1987).
13
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2.3.1 Popis nožní klenby
2.3.1.1 Podélná nožní klenba
Mediální podélná klenba nožní
Mediální podélná klenba probíhá od talu, (přes který jsou do klenby přenášeny
všechny síly působící z dolní končetiny), přes os naviculare, os cuneiforme mediale až
k prvnímu metatarsu, který se země dotýká jen svou hlavičkou (Kapandji, 1987).
Dylevský (2009) hovoří o vnitřním paprsku podélné klenby nohy – tzv. palcovém
podélném paprsku, který tvoří talus, os naviculare, ossa cuneiformia, I.-III- metatarsus
a články 1. až 3. prstu. Čihák (2011) uvádí obdobný popis mediální podélné klenby jako
Dylevský (2009), nezahrnuje do ní však články prstů a nazývá ji jako vnitřní
proximodistální pruh (Čihák, 2011).
Existují rozporné názory na to, jaké místo skeletu nohy je označováno za vrchol
mediální podélné klenby.
Vrcholem vnitřní podélné klenby je os naviculare, která je umístěna 15 až 18
mm nad zemí (Kapandji, 1987). Dylevský (2009), Srdečný (1982) jako vrchol
palcového paprsku jmenuje rovněž os naviculare. Grim, Druga, Fiala & Páč (2001)
označují za vrchol klenby talus. Jak píše Čihák (2011, 345), „nejvyšším místem
chodidlové strany skeletu nohy je talus v místě fibrocartilago navicularis“. Jedná se
o chrupavčitě zesílený úsek pouzdra articulatio talocalcaneonavicularis na jeho
tibioplantární straně (Čihák, 2011).
Výška mediální podélné klenby je jedním ze základních kriterií pro klasifikaci
struktury nohy (Kanatli, Yetkin & Cila, 2001).
Chen et al. (2006) uvádějí, že stav mediální podélné klenby je používán jako
hlavní faktor pro posouzení diagnózy plochá noha.
Laterální podélná klenba nožní
Na zevním okraji nohy je podélná klenba podstatně nižší. Tento kostěný oblouk
je nízký – od 3 do 5 mm nad zemí. Na rozdíl od mediální podélné klenby, která nemá za
fyziologických podmínek kontakt se zemí, se tato přes vrstvu měkkých tkání do
kontaktu se zemí dostává (Kapandji, 1987; Moore, 1992).
Probíhá od calcaneu přes os cuboideum k pátému metatarsu (Kapandji, 1987).
Stejně jako popisuje Dylevský (2009) vnitřní paprsek podélné klenby nohy, popisuje
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i zevní paprsek – tzv. malíkový podélný paprsek. Ten tvoří calcaneus, os cuboideum,
IV.-V. metatarsus a články 4. a 5. prstu. „Zevní paprsek je nejen nižší, ale také méně
rigidní“ (Dylevský, 2009, 166). Čihák (2011) popisuje laterální podélnou klenbu jako
vnější proximodistální pruh, zahrnuje do ní vyjma článků prstů stejné kosti jako
Dylevský (2009).
Popis mediální a laterální podélné klenby, jak ho uvádí Čihák (2011) - aniž
zahrnuje články prstů jako Dylevský (2009) a aniž vynechává II.-IV.metatarsus a ossa
cuneiformia intermedium et laterale jako Kapandji (1987) – lze nalézt i u dalších autorů:
Abrahams, Craven & Lumley (2005), Grim et al. (2001), Shuenke et al., (2006).
2.3.1.2 Příčná nožní klenba
Příčná klenba nohy má různou konfiguraci závislou na tom, v úrovni jakých
kostí je porovnávána. Nejdistálnější klenutí běží mezi hlavičkami prvního až pátého
metatarsu, střední klenutí je v úrovni ossa cuneiformia a proximální klenutí nacházíme
v úrovni os naviculare a os cuboideum (Kapandji, 1987). Nejvýraznější je v oblasti ossa
cuneiformia a os cuboideum (Čihák, 2011; Dylevský, 2009). Nejvýše je příčná klenba
nožní vyklenuta v os cuneiforme intermedium (Grim et al., 2001). „Na její úpravě se
podílí zejména poloha dvou hlavních paprsků nohy stojících v tarsálním úseku v různé
výšce od podložky“ (Čihák, 2011, 345).

2.3.2 Ontogeneze
Během ontogeneze se nevyvíjí noha jen rozměrově, ale také tvarově - dochází
k vývoji klenby nohy (Volpon, 1994). K tomu dochází v souladu s dozráváním
nervového systému (Srdečný, 1982).
Nožní klenba se v ontogenezi vyvíjí již ve třetím měsíci intrauterinního vývoje
(Sergej, 1992). "Je výsledkem vývojem daného pronatorního zkrutu nohy, který se na
úrovni zánoží (kalkaneus a talus) zastavil ve vertikále a v oblasti hlaviček metatarzů
dosáhnul horizontály" (Vařeka & Vařeková, 2009, 43).
V zánoží tedy stojí talus nad calcaneem a v přednoží se dostávají metatarsální
kosti vedle sebe (Kolář, 2009; Schuenke et al., 2006). „To je také důvod, proč se kosti
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zadního tarzu (talus a kalkaneus) při zatížení pohybují rozdílně a proč je rozsah pohybů
v Chopartově kloubu kontrolován v kloubu subtalárním" (Kolář, 2009, 168).
„Již při narození je založen kostní základ podélné klenby, v kojeneckém věku je
však vyplněna tukovým polštářem (Vařeka & Vařeková, 2009, 124). Mediální oblouk
podélné klenby nožní se stává zřetelným během 2. roku života (Sosna, Vavřík, Krbec &
Pokorný, 2001; Vařeka & Vařeková, 2009). Dle Adamce (2005) k tomu dochází
většinou až po 2. roce věku dítěte. Srdečný (1982) uvádí, že mediální podélná klenba
není dobře patrná až do tří let.
„Vývoj klenby je podporován funkcí“ (Srdečný, 1982). Morfologická zralost
resp. nezralost skeletu, včetně skeletu nohy, závisí na zapojení fázických svalů do
posturální funkce. Jedná se o formativní vliv svalů na vývoj anatomických struktur
(Kolář, 2002).
V novorozeneckém období podélná osa kalkaneu odstupuje v závislosti na
podélné ose talu laterálně a pata má vysoké postavení, protože kalkaneus se ještě
neposunul pod talus. Svou pozici pod talem získává kalkaneus teprve
v souvislosti s posturálním vývojem funkce krátkých svalů nohy a také
bércových svalů (m. tibialis ant., m. tibialis post. mm. peronei). Pozice (držení)
je změněna vývojem svalové funkce (Kolář, 2002, 107).
K dozrání posturálních funkcí fázického systému dochází ve čtyřech letech věku
dítěte, kdy je dokončena zralost centrálního nervového systému (CNS) pro hrubou
motoriku (Kolář, 2002). "Svalový program pro držení klenby je proto zajištěn teprve po
čtyřech letech, kdy je dokončen vývoj posturální funkce všech svalů, které ji zajišťují"
(Kolář, 2002, 107).
Volpon (1994) provedl studii na 672 zdravých dětech věkového rozmezí 0 – 15
let včetně. Prováděl analýzu otisků chodidel, ze kterých vyvodil následující výsledky:
K největším změnám při vývoji tvaru mediálního oblouku podélné klenby docházelo
mezi 2 a 6 lety věku; v tomto období dochází tedy k nejrapidnějšímu vývoji mediální
podélné klenby. Po tomto věkovém období jsou již významné změny v rámci vývoje
klenby málo pravděpodobné.
„Na přechodu 1. a 2. roku života se v souvislosti se vzpřímeným stojem a chůzí
objevuje pronace přednoží a valgotizace paty. V tomto období fyziologická genua valga
16
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ještě zesilují valgózní postavení paty“ (Vařeka & Vařeková, 2009, 124). Kolem 3. roku
života je valgozita paty do 15° považována za normu (Vařeka & Vařeková, 2009),
patologická je valgozita paty nad 20° (Kolář, 2009). Kolem 6 – 7 let věku dochází
k ukončení vývoje nohy (Kolář, 2009; Vařeka & Vařeková, 2009). V této době „nabývá
osa hlezenního kloubu téměř horizontální průběh, což přispívá k stabilizaci podpůrného
systému nohy“ (Vařeka & Vařeková, 2009, 124). Valgozita paty, která je do této doby
fyziologická (Kolář, 2009), klesá postupně do dospělosti na 5° (Vařeka & Vařeková,
2009).
Osifikace tarsálních kostí probíhá pro každou kost z jediného osifikačního jádra,
výjimkou je calcaneus, který má ještě šupinovitou epifýzu na dorsálním povrchu tuber
calcanei; v jejím místě vzniká od 6. do 8. roku života plochá epifýsa, která s calcaneem
srůstá mezi 14. a 16. rokem života. Osifikace začíná v calcaneu (mezi 3. a 4. měsícem
intrauterinního vývoje), na druhém místě osifikuje talus (6. měsíc intrauterinního
vývoje), poté os cuboideum (od 9. měsíce intrauterinního vývoje). Os cuneiforme
laterale osifikuje v prvním roce života, os cuneiforme mediale a os cuneiforme
intermedium osifikují od druhého roku života. Nejpozději dochází k osifikaci v os
naviculare - od třetího roku života (Čihák, 2001). "V některých kostech (zejména v os
naviculare) nástup osifikace časově kolísá; tarsus se proto k určování kostního věku
nehodí tak dobře jako carpus" (Čihák, 2001, 276).
Proces osifikace metatarsálních kostí začíná v diafýzách od 9. týdne
intrauterinního vývoje, osifikační jádra se objevují od 3. roku (u palcového metatarsu)
až od 4. roku (u ostatních metatarsů). Ke srůstu epifýz a diafýz dochází mezi 17. a 20.
rokem života (Čihák, 2001).

2.3.3 Faktory tvořící integritu nožní klenby
Udržení podélné a příčné klenby je vázáno na tři faktory: celkový tvar kostry
nohy a architektoniku jednotlivých kostí, vazivový systém nohy a na svaly nohy se svou
dynamickou funkcí (Dylevský, 2009; Yalcin, Esen, Kanatli & Yetkin, 2010).
Jak píše Véle (1997, 226), „vliv svalů na tvar nožních kleneb je zřetelný, ale
tam, kde se má trvale udržovat pozice segmentů se místo metabolicky náročných svalů
volí nenáročná tkáň, jako jsou ligamenta. Svaly se používají tam, kde je třeba vyvíjet
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proměnlivé úsilí přechodného rázu. Proto se klenba nohy zlepšuje chůzí a zhoršuje
delším stáním“. Stejný názor vyjadřuje i Shuenke et al. (2006), který dělí stabilizátory
klenby na pasivní – ligamenta a aktivní – svaly. Uvádí, že ligamentózní struktury jsou
obvykle schopny udržet klenby nohy bez asistence svalů. Ovšem pokud se tlak na
klenby zvyšuje, například při chůzi nebo běhu, zúčastňuje se na jejich podpoře i aktivní
síla svalů.
Plantární vazy a plantární aponeuróza nesou největší zátěž a jsou nejdůležitější
pro zachování klenby nohy (Moore, 1992).
„Podle současných poznatků platí, že rozhodující význam pro udržení obou
kleneb mají sice svaly, ale uspořádání kostěných elementů a jejich zajištění vazy je
nepominutelným předpokladem zachování klenby. Pouze svaly k udržení nožní klenby
nestačí. Elektromyografické studie totiž ukazují, že při normálním zatížení (stoj, chůze)
nejsou svaly – dosud považované za klíčové – vůbec aktivovány a k jejich kontrakci
dochází teprve při zatížení, které se ale při běžné chůzi nikdy nevyskytuje“ (Dylevský,
2009, 166).
2.3.3.1 Svaly mající vliv na nožní klenbu
Dle Čiháka (2011) se stran podélné klenby nožní jedná o svaly jdoucí
longitudinálně chodidlem (především m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis
longus), které pomáhají udržovat podélnou klenbu tím, že se vůči ní chovají jako tětiva
luku. Schuenke et al. (2006) tuto vlastnost přiřazují zejména m. flexor hallucis longus.
Na podélnou klenbu nožní má dále vliv m. tibialis posterior. Tzv. šlašitý třmen nohy má
jako celek vliv i na podélnou i na příčnou klenbu. Je tvořený m. tibialis anterior, který
táhne vzhůru tibiální stranu nohy a udržuje klenbu podélnou, a m. peroneus longus,
který příčným tahem pod plantou udržuje klenbu příčnou (Čihák, 2011).
Dylevský (2009) uvádí jako svaly důležité pro udržení podélné klenby m. tibialis
anterior et posterior. M. peroneus longus poté zajišťuje podélnou i příčnou klenbu.
Podle Tichého (2008) se na podpoře obou kleneb podílí dva hlavní svaly –
m. tibialis anterior a m. peroneus longus.
Jak píše Véle (2006), na podpoře klenby se účastní tzv. dlouhé zevní svaly nohy,
mezi které řadí všechny svaly bérce. Mimo ně uvádí m. quadratus planate, který se
účastní tvorby podélné klenby.
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Grim et al. (2001): Podélnou klenbu udržují m. tibialis anterior et posterior,
m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus. Příčná klenba je udržována
m. peroneus longus.
Dle Shuenkeho et al. (2006) se na udržení podélné klenby podílí m. peroneus
longus, m. tibialis posterior, m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. flexor
digitorum brevis, m. quadratus plantae a m. abductor digiti minimi, m. flexor hallucis
longus a m. flexor digitorum longus. Na příčné klenbě se podílí m. adductor hallucis
(v rovině metatarsů) a m. peroneus longus a m. tibialis posterior (v rovině tarsální).
Abrahams et al. (2005): Mediální podélnou klenbu udržují m. tibialis anterior,
m. flexor hallucis longus, mediální část m. flexor digitorum longus a m. tibialis
posterior. Navíc také krátké svaly nohy – zejm. m. abductor hallucis, m. flexor hallucis
brevis a m. flexor digitorum brevis. Laterální podélnou klenbu udržují m. flexor
digitorum brevis, m. peroneus longus. Příčnou klenbu udržují m. peroneus longus,
m. tibialis posterior a m. adductor hallucis.
Drake, Vogl & Mitchell (2005) jmenuje tři svaly významné pro podporu klenby,
a to m. tibialis anterior et posterior, m. peroneus longus.
Kapandji (1987) uvádí, že mediální podélnou klenbu podporují m. tibialis
posterior, m. peroneus longus, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus
a m. abductor hallucis. Laterální klenbu vytvářejí m. peroneus brevis, m. peroneus
longus a m. abductor digiti minimi. Pro příčnou klenbu jsou důležité m. adductor
hallucis, m. peroneus longus a m. tibialis posterior.

2.3.3.1.1 M. tibialis anterior
"Názory na jeho vliv na mediální oblouk nožní klenby se výrazně liší. Zatímco
ve většině anatomických učebnic je považován za sval akcentující oblouk, Kapandji
(1987) jej považuje za sval, který svojí aktivitou tento oblouk oplošťuje" (Vařeka &
Vařeková, 2009, 35). M. tibialis anterior se upíná do konvexity klenby, tím ji redukuje
(Kapandji, 1987).
Kolář (1994) pomocí povrchové EMG spolu s plantografickým vyšetřením
zjistil, že u jedinců s plochonožím m. tibialis anterior nevykazuje žádnou nebo jen
minimální aktivitu a to jak ve stoji spojném, tak ve stoji rozkročném. U jedinců bez
plochonoží vykazoval tento sval vždy výraznější aktivitu. Jeho aktivita koreluje s úrovní
rovnováhy a s morfologickými kvalitami nohy.
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2.3.3.1.2 M. tibialis posterior
„Zabezpečuje podélnou klenbu nohy v jejím nejexponovanějším místě a je
součást tzv. třmenu nožní klenby“ (Dylevský, 2009, 160-161). Podchycuje podélnou
klenbu nohy a podporuje ji svým průběhem pod fibrocartilago navicularis (Čihák,
2011).
Jak píše Kapandji (1987), m. tibialis posterior má pro klenbu velký význam.
Táhne os naviculare dozadu a dolů pod hlavici talu. Zdánlivě nenápadné zkrácení tohoto
svalu způsobuje změnu směru osy os naviculare, takže se přední část klenby se dostává
níže.

2.3.3.1.3 M. peroneus longus
Jak píší Vařeka & Vařeková (2009, 36), m. peroneus longus „se významně
podílí na udržení jak podélného tak i příčného klenutí nožní klenby“. Kolář (1994)
udává, že u jedinců s kvalitní příčnou klenbou se objevuje výraznější aktivita tohoto
svalu při stoji na špičkách.
Vliv m. peroneus longus na příčnou klenbu nezpochybňuje žádný z výše
uvedených autorů. Všichni autoři s výjimkou Grima et al. (2001) píší o jeho vlivu i na
podélnou klenbu nožní.

2.3.3.2 Vazy mající vliv na nožní klenbu
Na udržování podélné klenby se účastní vazy plantární strany nohy, které mají
podélnou orientaci. Největší význam má lig. plantare longum. Na udržování příčné
klenby se podílejí vazy na plantární straně nohy, probíhající napříč (Čihák, 2011). Lig.
calcaneonaviculare plantare jmenuje Moore (1992) jako nejdůležitější složku vazů
udržujících klenbu nožní. Naopak Schuenke et al. (2006) ho uvádí jako složku nejslabší,
protože dosahuje nejmenší vzdálenosti od vrcholu klenby. V tomto ligamentu je zavzata
chrupavčitá destička – fibrocartilago navicularis – nejvyšší místo klenby nohy (Čihák,
2011).
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2.3.3.2.1 Plantární aponeuróza
"Plantární aponeuróza je silný vazivový útvar na plantární ploše nohy. Hraje
významnou roli v zajištění nožní klenby i při zpevnění nohy v období střední opory
a odrazu" (Vařeka & Vařeková, 2009, 33). Dle Shuenkeho et al. (2006) hraje
z vazivových struktur udržujících podélnou klenbu roli největší. Mimo podpory podélné
klenby nožní chrání plantární aponeuróza hlubší struktury chodidla (Drake et al., 2005).

2.3.4 Funkce nohy a nožní klenby
Lidská noha je složitá struktura, jež plní významné funkce. Tvoří základní oporu
vzpřímeného držení těla (Kolář, 2009). Zprostředkovává styk těla s terénem a zpětnou
propriocepcí se podílí na udržování vzpřímeného stoje (Buchtelová & Vaníková, 2010;
Shuenke et al., 2006). „Svalové předpětí, opěrné body na chodidle a tvar nožní klenby
vysílá aferentní impulzy do CNS“ (Kolář, 2009, 461).
Udržení nožní klenby je pro stoj, pružnou chůzi i další jiné pohybové stereotypy
velice důležité. Tlumí nárazy vůči podložce. Nožní klenba zmenšuje energetickou
náročnost chůze a přizpůsobuje se tvaru podložky (Buchtelová & Vaníková, 2010).
Z funkčního hlediska nelze nohu oddělit od funkce nejen dolní končetiny, ale
i od funkce celého lidského těla. „Nociceptivní aferentace nemusí být vždy vnímána
jako bolest, a přesto ovlivňuje lokomoci i posturální funkci a je proto nutno pátrat po
bolestivých i nebolestivých pohybových omezeních, která jsou zdrojem různých
kompenzačních mechanismů i ve vzdálených strukturách“ (Véle, 2006).
„Podle Lewita je známo, že dysfunkce chodidla může být příčinou hrubého
narušení pohybového stereotypu a tím obtíží v oblasti pánve, bederní páteře a dokonce
v oblasti horní krční páteře. Nefunkční klenba nožní je zdrojem zkreslené aferentace“
(Buchtelová & Vaníková, 150).
Mimo to klenba nožní plní funkci ochrany pro měkké části chodidla (Abrahams
et al., 2005; Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Grim et al., 2001).
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2.3.5 Deformity nožní klenby
Existuje několik typů deformit, které postihují akrum dolní končetiny. Jedná se
o změny konfigurace nohy v různých osách nohy. Deformity, které se týkají nožní
klenby, můžeme rozdělit na dvě základní. Pes cavus (excavatus), zvýšená nožní klenba,
a pes planus, snížená nožní klenba. K deformitám dochází při poruše ligamentózního
nebo svalového aparátu, který se udržování klenby nohy zúčastňuje (Véle, 2006).
2.3.5.1 Pes cavus (excavatus)
Termín pes cavus je charakterizován jako zvýšená mediální podélná klenba
nožní (Atamturk, 2009; Véle, 2006). Není jasně stanovena hodnota výšky mediální
podélné klenby tak, aby se s jistotou dalo hovořit o pes cavus (Atamturk, 2009). Rao &
Joseph (1992) použili pro hodnocení vysoce podélné klenby otisk nohy a když šířka
otisku v jeho nejužším místě byla menší než 1cm, byla klasifikována jako vysoce
klenutá.
2.3.5.2 Pes planus – plochá noha
Termín pes planus – plochá noha – označuje snížení nebo vymizení podélné
klenby nožní (Atamturk, 2009; Medek, 2003; Schuenke et al., 2006; Véle, 2006).
Pro posouzení diagnózy plochá noha se nejhojněji využívá hodnocení stavu
mediální podélné klenby nožní. Její výška je nejdůležitější hodnota pro určení
přítomnosti a stupně ploché nohy (Chen et al., 2006; Kanatli et al., 2001; Yalcin et al.,
2010).
2.3.5.2.1 Pes planus a kombinace s jinými deformitami
Pes planovalgus
Plochá noha bývá charakteristiky kombinovaná s valgózní deformitou kotníku.
Dochází k poklesu vnitřního kotníku směrem k podložce a s tím spojené vychýlení patní
kosti z vertikálního postavení. Hovoří se o tzv. pes planovalgus (Kolář, 2009; Véle,
2006).

22

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

V prvním roce života je zadní část nohy v lehké varozitě, na přechodu 1. a 2.
roku života se objevuje valgotizace paty. Kolem 6. roku věku dochází k ústupu
valgozity pat (Vařeka & Vařeková, 2009). (Viz kap. 2.3.1 Ontogeneze)

Hallux valgus
Podélná klenba nohy je podepírána abduktorem palce nohy (Lewit & Lepšíková,
2008). "Hlavní je jeho flekční funkce a funkce stabilizátoru vnitřního paprsku nohy při
stoji" (Dylevský, 2009). Při jeho slabosti dochází k valgóznímu postavení palce, které
mnohdy bývá spojeno s plochou nohou právě pro vliv tohoto svalu na podporu podélné
klenby (Lewit, 2003). Často se ale vyvíjí až sekundárně k pes planus (Kolář et al., 2009;
Schuenke et al., 2006). Že mezi diagnózami plochá noha a hallux valgus existuje
souvislost, uvádějí rovněž zahraniční studie - hallux valgus je u osob s plochou nohou
častější (Ledoux et al., 2005; Nguyen et al., 2010).
„S narůstající deformitou se mění vzájemná orientace vektoru tahu mm. flexor
et extensor hallucis longus a os segmentů I. paprsku. Šlachy uvedených svalů začínají
působit jako tětiva a tak podporují další progresi deformity“ (Vařeka & Vařeková, 2009,
81). Shuenke et al. (2006) k tomu navíc dodává, že dochází ke změně působení tahu
m. abductor hallucis, který začne působit jako adduktor.

Pes transversoplanus
Pokud je více než podélná klenba nožní pokleslá příčná klenba nožní, používá se
termín pes transversoplanus (Atamturk, 2009; Medek, 2003; Schuenke et al., 2006;
Véle, 2006). Projevuje se rozšířenou přední částí nohy, hlavičky II.-IV. metatarsu
prominují do plosky (Kolář, 2009). Při našlápnutí se může objevit tzv. Mortonova
neuralgie – neuralgické bolesti z útlaku n. plantaris medialis, vyzařující mezi III. a IV.
prstcem, které ustávají při odlehčení nohy (Sosna et al., 2001).

2.3.5.2.2 Etiologie pes planus
Pes planus představuje klinický obraz různorodé etiologie (Yeagerman, Cross,
Positano & Doyle, 2011). Obecně jej lze dělit na vrozeně plochou nohu a získanou
plochou nohu. Častá příčina vrozeně ploché nohy je koalice tarsálních kostí (Adamec,
2005; Cass & Camasta, 2010; Crim, Cracchiolo & Hall, 1996; Klementa, 1987; Lee et
al., 2005; Medek, 2003) či vrozený strmý talus (Adamec, 2005; Medek, 2003).
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Kolář (2009) dělí vrozeně plochou nohu na rigidní (vrozený strmý talus) a flexibilní
(pes calcaneovalgus).
Získaná plochá noha vzniká až v průběhu života. U dospělých se může vyvinout
na noze původně nedeformované nebo z dětské ploché nohy (Kolář, 2009). Vychází
z různých příčin a můžeme ji rozdělit na plochou nohu způsobenou chabostí vaziva
(např. plochá noha u generalizovaných syndromů, jako jsou Downův sy, Marfanův sy),
plochou nohu při artritidě (zejména revmatoidní) či plochou nohu při nervosvalových
onemocněních (parézy, myopatie – různého původu), které mají za následek svalovou
slabost a dysbalanci (Crim et al., 1996; Kolář, 2009; Lee et al., 2005; Medek, 2003).
Adamec (2005) a Kolář (2009) udávají jako samostatnou příčinu plochonoží
kontraktury. Jedná se o tzv. peroneální spastickou plochou nohu (Adamec, 2005).
Jednou z příčin ploché nohy je porucha v zapojení fázických svalů v průběhu
posturální ontogeneze, která s sebou nese důsledky pro morfologický vývoj skeletu
nohy. Zmíněnou poruchu můžeme vidět u vyvinuté cerebrální parézy, při které
posturální funkce těchto svalů neuzrála a noha tak zůstává na nižším vývojovém stupni
(viz kap. 2.3.1 Ontogeneze). Obdobně není vývoj klenby dokončen u dětí s centrální
koordinační poruchou (Kolář, 2002).
Plochá noha může vzniknout rovněž posttraumaticky. Jedná se o zlomeniny či
dislokace horního hlezenního, Lisfrankova a dalších kloubů zánoží a středonoží,
fraktury tarsálních a metatarsálních kostí a poranění měkkých tkání, jako například
lacerace úponových šlach svalů podporujících nožní klenbu (Crim et al., 1996; Lee et
al., 2005; Medek, 2003).
Nesporný je vliv genetických faktorů a to zejména z hlediska kvality
mezenchymu (Klementa, 1987). Faktorem, způsobujícím plochou nohu, je rovněž
hormonální nerovnováha s vlivem na laxicitu vazivového aparátu, k níž dochází
například v klimakteriu nebo těhotenství (Kolář, 2009; Medek, 2003; Srdečný, 1982).
Klementa (1987) v souvislosti s vlivy hormonálních regulací uvádí: „Působí zde
především somatotropní hormon z předního laloku hypofýzy a glukokortikoidy z kůry
nadledvinek, při jejichž zvýšeném vylučování se zmenšuje i pevnost nohy“.
Klenba nožní je ovlivněna také postavením kraniálnějších segmentů dolní
končetiny - vnitřní rotace v kyčelním kloubu a vnitřní rotace tibie vedou k jejímu
snížení (Larsen, 2010).
Plochá noha může vzniknout i na podkladě nošení nevhodné obuvi (Klementa,
1987; Kolář, 2009; Lee et al., 2005; Medek, 2003; Srdečný, 1982). Sachithanandam &
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Joseph (1995) uvádějí, že se nemusí jednat o obuv nevhodnou. Výsledky jejich studie
ukázaly signifikantní vliv nošení obuvi před dokončením skeletální maturace na výskyt
ploché nohy: Z těch, kteří začali nosit obuv před šestým či mezi šestým a patnáctým
rokem života, mělo plochou nohu 3.24% respektive 3.27% jedinců. Z těch, kteří obuv
začali nosit po 16. roce života, mělo plochou nohu 1.75% jedinců
Získaná plochá noha se vyvíjí při nepoměru zátěže a schopnosti nohy toto
zatížení snášet, jedná se zejména o statickou zátěž (Klementa, 1987; Kolář, 2009;
Medek, 2003). Delším stáním se nožní klenba pro izometrickou aktivitu svalů, které ji
udržují, snižuje (Véle, 2006).
2.3.5.2.2.1 Obezita jako etiologický faktor pes planus
Názory autorů na tuto problematiku se různí. Důležitým faktorem pro vznik
ploché nohy je přetížení nohou při obezitě (Medek, 2003). Hypermobilita společně se
zvýšením tělesné hmotnosti nebo obezitou může zvýšit výskyt ploché nohy, nezávisle
na věku (Evans & Rome, 2011). Obezita u dětí má vliv na snížení nožní klenby (Mickle,
Steele & Munro, 2006; Pfeiffer, Kotz & Ledl, 2006; Villarroya et al., 2009). Rao &
Joseph (1992) uvádí, že mezi BMI a plochou nohou není signifikantní korelace.
Atamturk (2009) provedl studii, ve které zjišťoval souvislost ploché a vysoce
klenuté nohy u dospělých s pěti předem danými antropometrickými údaji. Těmito údaji
byly tělesná hmotnost, tělesná výška, délka chodidla, šířka nártu a šířka paty. Studie
byla provedena na 516 probandech, jejichž věk se pohyboval mezi 18 - 83 lety.
Hodnocení plochonoží bylo provedeno dle "Roseho metodiky" (viz kap. 2.5.4.3
Klasifikace dle Roseho, Weltona & Marshalla). Atamturk prokázal vliv vyjmenovaných
pěti proměnných hodnot na vznik ploché nohy s následujícím výsledkem: Souvislost
mezi délkou chodidla ani šířkou nártu a plochonožím se neprokázala, rovněž tělesná
výška a ani tělesná hmotnost nebyly prokázány jako predisponující faktory plochonoží.
Jen hodnota šířky paty ukázala významnou korelaci s přítomností ploché nohy.
Všechny ostatní zkoumané parametry (tělesná hmotnost, tělesná výška, délka
chodidla, šířka nártu), jak se ukázalo, s přítomností ploché nohy nesouvisí.
Data studie tedy prokázala důležitou informaci, že hodnoty BMI u dospělých
s plochou nohou nijak nekorelují a zvýšená tělesná hmotnost dospělých efekt na
přítomnost ploché nohy nemá (Atamturk, 2009).
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Jones (2010) provedli studii, v jejímž závěru

upozorňují na obtížnost rozlišit při vyšetření otisku nohy přítomnost tukové hmoty
a ploché nohy, protože se mohou projevit podobným tvarem otisku. Říkají, že jak
ukázalo další měření, z tohoto důvodu byly otisky obézních probandů častěji chybně
klasifikovány (viz kap. 2.5.2 Podoskopie nohy).
2.3.5.2.3 Výskyt ploché nohy
Literatura, která by se zabývala výskytem ploché nohy je velmi omezená (Lee et
al., 2005). Incidence ploché nohy nelze stanovit obecně pro všechny věkové kategorie.
Vzhledem k postupnému vývoji klenby nožní během ontogeneze se výskyt
ploché nohy u dětí v jednotlivých věkových skupinách značně liší, respektive se
s vývojem postupně snižuje (Pfeiffer et al., 2006).
Atamturk (2009), který provedl studii na 516 dospělých probandech, ve
výsledku studie uvedl, že plochou nohu mělo 21 z nich – tedy 4.1% vyšetřovaných.
Nebyla prokázána závislost výskytu ploché nohy na pohlaví.
Sachithanandam & Joseph (1995) ve své studii uvedli, že z 1846 vyšetřovaných
probandů mělo plochou nohu celkem 54 (2.9%).
Výskyt ploché nohy u 3169 dospívajících probandů věku 14-15 let hodnotili
Cilli, Pehlivan, Keklikci, Mahirogullari & Kuskucu (2009). Prevalence ploché nohy
byla 0,69%. Klasifikace mediální podélné klenby probíhala na základě hodnocení
aspekcí. Noha s mírně pokleslou (ovšem stále patrnou) mediální podélnou klenbou byla
hodnocena jako normálně klenutá noha. Za plochou nohu byla označena ta, jejíž
mediální podélná klenba byla zcela snížená a dotýkala se podložky, popřípadě tvořila na
podložce konvexní křivku.
2.3.5.2.4 Flexibilní / rigidní plochá noha
Je důležité odlišit, zda se jedná o flexibilní stav, kdy noha poklesává pouze při
zatížení, nebo o stav rigidní, kdy je snížená klenba fixována a je přítomna jak v zatížení,
tak v odlehčení. Jestliže tedy při stoji podélná klenba mizí, ale při sedu ji můžeme
pozorovat, mluvíme o flexibilní ploché noze. Jestliže se podélná klenba neobjeví ve
stoje ani vsedě, nazýváme ji rigidní plochá noha. Flexibilní plochá noha je považována
za fyziologický stav a obvykle nevyžaduje léčbu. Rigidní plochá noha je často stav
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patologický a léčbu vyžaduje (Gross, Fetto & Rosen, 2005; Yeagerman et al., 2011).
Jiná možnost pro ohodnocení flexibility podélné klenby nožní, jak uvádí Lee et al.
(2005), se využívá rovněž posouzení klenby ve stoje na špičkách (viz kap. 2.5.1.2
Funkční (dynamické) vyšetření).
2.3.5.2.5 Funkčně plochá noha
Přítomnost ploché nohy nemusí vždy znamenat změnu její funkce - Lewit (2001,
146) říká, že „i při určitém stupni morfologické abnormality může být funkce normální,
a naopak, při normální struktuře může být abnormální funkce“. Deformita může být
spojena s bolestí, nestabilitou a závažnými funkčními omezeními nebo může být její
klinický význam jen nepatrný (Lee et al., 2005). Pouhé zjištění tvaru chodidla je tedy
nedostačující (Lewit, 2003). Stejný názor zastává i Tichý (2008).
2.3.5.2.6 Bolest při pes planus
Bolest při pes planus je nejčastěji bolest nohy difuzního charakteru, která je
nejintenzivnější v oblasti napnutého lig. calcaneonaviculare plantare. Může se vyvinout
i bolest v lýtku jako výsledek vzrůstajícího napětí v lýtkových svalech (popřípadě také
v krátkých svalech nohy), které musí kompenzovat deficit pasivních stabilizátorů
klenby (Schuenke et al., 2006). Kolář (2009) udává, že plochonoží často vede ke vzniku
úponových bolestí v oblasti hlezna a nohy a že bolest bývá v oblasti hlezna
a subtalárního skloubení, s maximem bolesti pod zevním kotníkem s propagací na
přední stranu bérce. Zpočátku bolesti v klidu ustupují, v pokročilých fázích mohou být
bolesti i klidové (Sosna et al., 2001). Přítomnost bolesti u pes planus ovšem není
pravidlem. Rozlišuje se tak symptomatická (bolestivá) a asymptomatická plochá noha
(Yeagerman et al., 2011).
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Hodnocení nožní klenby
Při hodnocení nožní klenby se nejčastěji užívá hodnocení stavu mediální podélné

klenby nožní. Usuzuje se totiž, že funkce nohy je do značné míry závislá na jejím tvaru.
Metod pro klasifikaci mediální podélné klenby nožní je mnoho a jednotliví autoři se liší
svými názory na to, která metoda je pro hodnocení nohy ideální. Všeobecný konsens
a univerzálně akceptovaná metoda neexistují (Razeghi & Batt, 2002; Yalcin et al.,
2010).

2.5

Metody hodnocení
Většina metod pro hodnocení klenby nožní je založena na měření a následném

hodnocení morfologických parametrů nohy - většinou v zatížení nohy ve stoji. Menší
část existujících metod využívá k hodnocení nohy její funkční charakteristiky (Razeghi
& Batt, 2002).
Razeghi & Batt (2002) rozděluje metody, využívající pro klasifikaci hodnocení
morfologických parametrů, do následujících kategorií:
- inspekce nohy, včetně užití podoskopie (statické vyšetření)
- antropometrie nohy
- parametry odečítané z otisku nohy – podografie nohy
- parametry odečítané z rentgenového (RTG) snímku nohy
Postupy, které hodnotí funkční charakteristiky nohy, jsou následující:
- inspekce nohy při dynamickém vyšetření
- vyšetření rozsahů pohybů v kloubech nohy
- vyšetření svalové síly svalů podporujících klenbu nožní
O tomto způsobu hodnocení se zmiňují Kolář, 2009; Lee et al., 2005; Lewit,
2003. Funkční vyšetření považují za velmi důležité.
Další z možností pro hodnocení klenby nožní je vyšetření pomocí tlakové
plošiny. Nabízí vyšetření statické (hodnocení tvaru otisku nohy) i funkční (rozložení
tlakových sil chodidla). Toto vyšetření ovšem nebývá v klinické praxi běžné (Yalcin et
al., 2010). Inspekce, hodnocení otisku nohy a rentgenologické vyšetření jsou metody
nejpoužívanější (Atamturk, 2009).
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2.5.1 Klinické vyšetření
2.5.1.1 Statické vyšetření
Inspekci - hodnocení pohledem provádíme zpředu, zboku a zezadu a to jak
v nezatížené pozici tak v pozici, kdy je noha zatížena vahou těla. Hodnotí se přítomnost
či absence oblouků kleneb nohy (Razeghi & Batt, 2002; Yeagerman et al, 2011).
Jak píše Lewit (2001), při inspekčním vyšetřením nohy si všímáme přítomnosti
těchto deformit: podélně plochá noha, příčně plochá noha, hallux valgus, valgozita paty
a napětí Achilovy šlachy. Zaznamenáváme rovněž stranové rozdíly. Asymetrická plochá
noha může způsobit zešikmení pánve. Tato skutečnost je potvrzena vyrovnáním pánve
poté, co je pacient vyzván, aby se postavil na laterální hrany chodidel.
Při plochonoží je přednoží je v abdukci a pronaci (Kolář, 2009).
Hodnotí se příznak „příliš mnoho prstů". Při pohledu na nohu zezadu je
u normálně klenuté nohy, mířící špičkou přímo dopředu, vidět z prstů pouze malík, u
výrazně pronovaného plochonoží s valgozitou kotníku lze však vidět na laterální straně
i všechny prsty vyjma palce (Yeagerman et al., 2011), eventuelně i včetně palce (Lee et
al., 2005) (viz Příloha č I. - Obrázek č. 3, Obrázek č. 4).
Je nutné si všímat i segmentů těla nad samotnou nohou. Vliv těchto segmentů je
na tvar mediální podélné klenby je zřejmý. Při vnitřní rotaci v kyčelním kloubu se
dostává do vnitřní rotace tibie, což vede k mediální prominenci talu a poklesu mediální
podélné klenby (Larsen, 2010).
Jako orientační hodnocení vnitřní podélné klenby používá Lewit (2003) vsunutí
prstu pod klenbu z mediální strany. Vyšetření by se mělo provádět ve středu oblouku
mediální klenby, na obou nohách. „Na straně plošší klenby prst naráží záhy na odpor“
(Lewit, 2003, 101). Tichý (2000, 18) uvádí: „U správně klenuté nohy, která stojí na
podložce, lze snadno zasunout ukazovák pod klenbu. Udělejte to a porovnejte obě
strany. Pokud to pod některou z kleneb jde hůře nebo vůbec, znamená to, že je plochá“.
Ani jeden autor ovšem neuvádí, jak hluboko by se měl prst zasunout. Lewit (2003)
doporučuje toto vyšetření spíše pro zjištění stranové asymetrie.
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2.5.1.2 Funkční (dynamické) vyšetření
Funkce podélné klenby nožní se vyšetřuje i během chůze (Razeghi & Batt, 2002;
Yeagerman et al, 2011), a to nehledě na to, jak vypadá klenba vstoje či nezatížená vleže,
poněvadž přítomnost morfologické abnormality ne vždy znamená abnormální funkci
nohy, respektive nožní klenby. Při inspekci ze strany pozorujeme, jestli klenba drží
nebo se propadá do pronace (Lewit, 2001, 2003). Dále pozorujeme, že chybí odvíjení
chodidla od podložky, došlap je tvrdý, noha ztrácí funkci pružníku (Kolář, 2009).
Důležitou součástí dynamického vyšetření je posouzení funkční flexibility nohy
– tzn. její schopnosti vrátit se k fyziologickému postavení. Jako zkouška flexibility
nožní klenby se používá stoj na špičkách (viz Příloha č. I - Obrázek č. 5). Důležitá je
schopnost klenby pružně reagovat při tomto vyšetření v tom smyslu, že je inspekčně
pozorovatelná vyrýsovaná klenba na plosce. Noha by při této zkoušce měla také vykázat
určitý potenciál pro možnost supinačního pohybu (Lee et al., 2005; Sosna et al., 2001),
při kterém „pata přechází z valgózního postavení do lehké varozity“ (Adamec, 2005,
195).
Flexibilní plochá noha je často spojena se zkrácením Achillovy šlachy (Lee et
al., 2005).
Funkci flexorů prstů vyšetřujeme Véleho testem, jehož pozitivita svědčí pro
oslabení těchto svalů. Flexory mají vliv zejména na příčnou klenbu a jejich insuficience
je jednou z příčin vzniku této deformity. Véleho test byl autorem původně popsán
u kořenového syndromu S1. Jako pozitivní je hodnocen v situaci, kdy chybí flekční
reakce prstců při přenesení váhy těla dopředu, aniž přitom pacient zvedá paty (Lewit,
2001, 2003).
Funkce všech skloubení chodidla může vyšetřit souhrnně, nejlépe při otáčení
chodidla kolem podélné osy. Dále je třeba vyšetřit kloubní vůli Chopartova
a Lisfrankova kloubu. Časté valgózní postavení palce s plochonožím je způsobeno
oslabením m. abductor hallucis, který podepírá podélnou klenbu. Při oslabení abdukce
pátého prstu bývá oploštělá zevní hrana chodidla, která, jak píše Lewit "jako by
přetékala" (Lewit, 2003, 275). Proto i orientační vyšetření síly těchto drobných svalů
může přispět k vyšetření ploché nohy. Kromě poruch pohyblivosti chodidla jsou
klinicky velmi důležité také poruchy citlivosti, způsobeny senzorickou deprivací vlivem
nošení obuvi, které negativně ovlivňují aferenci z chodidla (Lewit, 2003).
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2.5.2 Podoskopie nohy
Pro vizuální hodnocení může být použit přístroj podoskop. Skládá se ze skleněné
desky, na kterou pacient naboso vstoupí a díky integrovanému zrcadlu vyšetřující dobře
vidí pacientovy plosky. Z plosek stojících na skleněné desce můžeme odečíst velikost
kontaktních ploch obou chodidel. Orientačně se hodnotí také rozložení tlaku na
chodidlech ve stoji. Toto zařízení ovšem neumožňuje grafický záznam aktuálního stavu
klenby a není tak využitelné pro potřeby trvalé dokumentace (Brozmanová, 1990;
Razeghi & Batt, 2002).
Inspekční posouzení plosky nohy klasickým podoskopem je jednoduchá metoda
jejího hodnocení, avšak charakteristika plosky nohy tímto způsobem je subjektivní
a poskytuje jen omezené informace (Razeghi & Batt, 2002).
Moderní

podoskopy grafické

záznamy

umožňují

díky

integrovanému

fotoaparátu. S takovým podoskopickým přístrojem pracovali Mall, Hardaker, Nunley
& Queen, (2007) při své studii. Daný přístroj byl navíc vybaven množstvím zrcadel
nastavených vůči sobě tak, že každé zobrazovalo nohu z jiného pohledu – inferiorního,
anteriorního, posteriorního, laterálního.
Studie, kterou provedl Swedler et al. (2010), se zabývala stanovením validity
vizuálního hodnocení plantárního povrchu nohy, které bylo pro tyto účely porovnáno
s antropometrickými parametry, hodnotící výšku mediální podélné klenby nožní.
Ploska byla vizuálně hodnocena při stoji na podoskopu a zařazena do kategorie
nízce, středně či vysoce klenutá na základě tohoto popisu: noha s větší styčnou plochou
ve střední třetině byla klasifikována jako nízce klenutá, nohy s malou nebo žádnou
styčnou plochou byly klasifikovány jako vysoce klenuté (viz Příloha č. I - Obrázek
č. 6).
Výška podélné nožní klenby, byla hodnocena pomocí dvou indexů: long arch
index, kde je výška klenby dělena délkou chodidla, a bony arch index, kde je výška
klenby dělena délkou chodidla bez prstů (viz kap. 2.5.3.1 Výška klenby (Arch height)).
Výsledky potvrdily, že ve většině případů je výška mediální podélné klenby
u třech základních tvarů plosky je rozdílná - ve smyslu nižší klenby u nohy s velkou
styčnou plochou a vyšší klenby u nohy s malou nebo žádnou styčnou plochou. Nicméně
ukázaly rovněž, že vizuální hodnocení nízce a vysoce klenuté nohy není přesné a je do
značné míry subjektivní. Výška mediální podélné klenby ne vždy bezpodmínečně
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odpovídala tvaru plosky, což bylo způsobeno například obezitou některých probandů,
respektive přímo kvůli nadměrné tkáňové hmotě na plosce. Autoři proto uzavírají studii
s tím, že bez přesnějšího měření lokální tukové hmoty lze těžko odlišovat mezi tukem
a plochonožím u osob s vyšším BMI (Swedler et al., 2010).

2.5.3 Antropometrie nohy
Antropometrické vyšetření je dle Haladové & Nechvátalové (2005, 9)
„nejobjektivnější odhadování rozměrů kostry na žijících jedincích“. Principem je měření
přímých vzdáleností mezi jednotlivými body na kostře promítnutými na povrch těla
(Haladová & Nechvátalová, 2005). Nejčastěji se jedná o kostní eminence skeletu nohy,
ale také linie, které jsou tvořeny strukturami měkkých tkání (Razeghi & Batt, 2002).
Mezi uznávané antropometrické hodnoty, jak uvádí Razeghi & Batt (2002), patří
následující: Výška klenby, úhel podélné klenby, úhel zánoží, navikulární pokles,
navikulární posun. Spörndly-Nees, Dåsberg, Nielsen, Boesen & Langberg (2011)
pracují s antropometrickým parametrem NPT – Navicular position test.
Razeghi & Batt (2002) na závěr uvádí, že metoda měření antropometrických
hodnot je vhodná pro statické pozorování, ale není vhodná jako možnost hodnocení
dynamické funkce nohy.
2.5.3.1 Výška klenby (Arch height)
Přímé měření nejvyššího bodu mediální podélné klenby v sagitální rovině je
jednou z nejjednodušších metod klinického vyšetření poskytujících kvantifikovatelné
informace týkající se struktury nohy (Razeghi, Batt, 2002). Měří se vzdálenost mezi
podložkou a nejkaudálnějším bodem os naviculare, která představuje nejvyšší bod
mediální podélné (Williams & McClay, 2000).
Hawes, Nachbauer, Sovak & Nigg (1992) uvádějí, že výška klenby je
považována za antropometrický parametr nejvíce vypovídající o stavu mediální podélné
klenby a je důležitým indikátorem nožní struktury.
Studie Williamse & McClaye (2000) se zabývala výzkumem antropometrických
parametrů. Zaměřila se na zjištění spolehlivosti při jejich použití pro hodnocení podélné
klenby nožní. Jejich spolehlivost byla ověřena porovnáním hodnot antropometrických
parametrů a parametrů odebraných z laterálních rentgenových snímků měřených nohou,
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vždy v 10% a 90% zatížení nohy. Tato procentuální zatížení byla měřena
a kontrolována na váze, na níž pacient vyšetřovanou nohou stál požadovaným
zatížením. Testovalo se 102 nohou (probandů ve věku 19 – 43 let). Mezi zkoumanými
antropometrickými parametry se zabývali i parametrem výška klenby.
10% a 90% zatížení byla vybrána, protože v průběhu pilotního testování bylo
zjištěno, že tyto podmínky – tedy ploska téměř bez zatěžování a ploska zatížená téměř
plnou hmotností – mají velkou výpovědní hodnotu o stavu mediální podélné klenby bez
zátěže a s plnou zátěží, ovšem že v těchto podmínkách zároveň vyšetřovaní udrží
stabilitu a vzpřímené držení těla. Díky měření v těchto dvou pozicích se získají
informace o mobilitě mediální podélné klenby.
Průměrná hodnota výšky klenby je 3.97 (10% zatížení nohy) resp. 3.46 (90%
zatížení nohy) (Williams & McClay, 2000).
Zároveň však dodávají, že vyšší validitu a reliabilitu mají parametry, které
zohledňují délku chodidla – tzv. normalizované hodnoty. K jejich výpočtu stanovili dva
parametry, kterými byly délka chodidla (měřena od nejdorsálnější části calcaneu ke
konci nejdelšího prstu) a zkrácená délka chodidla (měřena od nejdorsálnější části
calcaneu ke středu prvního metatarsophalangeálního kloubu). Autoři uvedli, že nejvyšší
korelační koeficient (0.942) pro situaci 10% zatížení nohy má parametr, který se
vypočítá jako výška klenby dělená zkrácenou délkou chodidla (dle Swedlera et al.
(2010) s názvem bony arch index). Nejvyšší korelační koeficient (0.924) pro situaci
90% zatížení nohy má parametr výška klenby dělená délkou chodidla (dle Swedlera et
al. (2010) s názvem long arch index).
Výsledkem studie jsou tyto průměrné hodnoty:
- bony arch index (v 10% zatížení) = 0.223
- long arch index (v 90% zatížení) = 0.142
Nižší hodnoty poukazují na snížení mediální podélné klenby (Williams &
McClay, 2000).
Razeni & Batt (2002) ve své práci na studii Williamse a McClaye (2000)
odkazují a shrnují, že hodnocení výšky klenby v souvislosti s individuálními hodnotami
délky chodidla tedy nabízí objektivní přístup k určení nožní struktury.
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2.5.3.2 Úhel podélné klenby (Longitudinal arch angle)
Úhel je formován linií jdoucí od mediálního maleolu k tuberositas ossis
navicularis a odtud k nejmediálnější části hlavičky prvního metatarsu. Poskytuje
přesnější údaje o klenbě nožní a nepřímo poukazuje na její výšku (Razeghi & Batt,
2002). Úhel podélné klenby se měří při přirozeném stoji vyšetřovaného (Hunt et al.,
2000) (viz Příloha č. I - Obrázek č. 7). Ve studii Hunta et al. (2000) vyšla průměrná
hodnota tohoto parametru 150,3° (měřeno na 19 mužích).
2.5.3.3 Úhel zánoží (Rearfoot angle)
Jedná se o úhel mezi zadní středovou osou calcaneu a linií, kterou vyznačuje
reliéf Achillovy šlachy (Kapandji, 1987). Nazývá se rovněž deviace calcaneu
(calcaneal deviation). Pokud Achillova šlacha není přímo vertikální, měří se úhel zadní
středové osy calcaneu vůči virtuální kolmici vedené k podlaze. Úhel se měří při
přirozeném stoji vyšetřeovaného (Hunt et al., 2000) (viz Příloha č. I - Obrázek č. 8).
Jeho změřením zjišťujeme pozici zánoží ve frontální rovině (Razeghi & Batt, 2002).
Hunt et al. (2000) měřil ve studii úhel zadní středové osy calcaneu vůči
vertikální linii kolmé k podlaze. Průměrná hodnota úhlu zánoží byla 2,5° (rozpětí
hodnot od 1° do 9°) směrem do valgózního postavení paty (měřeno na 19 mužích).
Fyziologická hodnota valgozity paty v dospělosti je hodnota nepřesahující 5°
(Kapandji, 1987; Vařeka & Vařeková, 2009).
2.5.3.4 Navicular position test (NPT)
Studie, kterou vypracovali Spörndly-Nees et al. (2011), se zabývá reliabilitou
antropometrického hodnocení nazývaného navicular position test - NPT a pracují při
něm s „modifikovanou Feiss line“ (mFL).
Linie zvaná „Feiss line“ (FL) byla navržena jako cenný nástroj pro hodnocení
pozice os naviculare. Jejím užitím lze kvantifikovat výšku mediální podélné klenby.
Tento test nevyžaduje nastavení neutrální pozice subtalárního kloubu, což je obtížné. FL
je definována jako pomyslná přímka vedoucí od mediálního maleolu do středu hlavičky
prvního metatarsu (Spörndly-Nees et al., 2011).
Autoři studie modifikovali začátek FL - přesunuli jej na bod na Achillově šlaše
(v jedné horizontální linii s mediálním meleolem). Tímto se celá linie posunula
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kaudálněji. Důvodem modifikace je fakt, že umístění mFL nabízí dobrou orientační
informaci o stavu klenby. Pro orientační zhodnocení tak platí, že při normálně klenuté
noze leží os naviculare přímo na mFL a u nízce klenuté nohy je os naviculare umístěna
pod mFL. Pro konkrétnější výsledek se označí hlavička I. metatarsu, os naviculare a bod
na Achillově šlaše (viz Příloha č. I - Obrázek č. 9) a měří se NPT úhel mezi dvěma
přímkami, které mezi sebou vyznačené body svírají. Střed goniometru je přiložen k os
naviculare, ramena směřují po daných přímkách (viz Příloha č. I - Obrázek č. 10).
Značení i měření probíhá v následující pozici (pro měření na pravé noze):
Vyšetřovaný stojí vzpřímen, dolní končetiny jsou rozkročeny na šířku pánve, prsty
směřují přímo vpřed; špička pravé nohy stojí v úrovni paty levé nohy; pravé koleno je
v mírné flexi a z něj spuštěná vertikála míří nad první a druhý prst (viz Příloha č. I Obrázek č. 11).
Střední hodnota při měření NPT byla v rámci studie mezi 43 probandy 0.91°,
rozmezí měřených hodnot -12,5° až 15°. Při pes planus je naměřený úhel záporný, os
naviculare leží pod pomyslnou mFL. Autoři uzavírají studii s tím, že NPT je
jednoduchý test, dobře využitelný v klinické praxi, ke zhodnocení pozice os naviculare
ve stoji. Zatím se jedná spíše o test orientační, u nějž se musí ještě stanovit přesnější
limity pro kategorizaci klenby - pes planus, normálně klenutá noha, pes cavus
(Spörndly-Nees et al., 2011).
2.5.3.5 Navikulární pokles (Navicular drop)
Hodnota tohoto parametru udává exkurzi os naviculare v sagitální rovině.
Měření probíhá tak, že se nejprve označí antropometrický bod tuberositas ossis
naviculare a změří se jeho distance od podlahy, na které noha spočívá volně,
v nezatížené pozici, přičemž subtalární kloub je v neutrálním postavení. Poté je pacient
vyzván, aby nohu zatížil z 50%, a nyní se opět měří distance bodu od podlahy (Razeghi
& Batt, 2002).
Nadměrný posun os naviculare reflektuje značnou pronaci subtalárního kloubu,
což může být způsobeno insufucientní podoporou mediální podélné klenby (Razeghi &
Batt, 2002). Jako kvantitativní měření vykazuje měření navikulárního poklesu malou
reliabilitu a to zejména z důvodu subjektivního úsudku o neutrální pozici subtalárního
kloubu a o zatížení nohy z 50% (Spörndly-Nees et al., 2011).
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2.5.3.6 Navikulární posun (Navicular drift)
Hodnotou navikulárního posunu, jak ji navrhl Menz (1998), se zjišťuje mediální
posun os naviculare v transversální rovině. Je spojován s pronatorním poklesem
mediální podélné klenby. Měření tohoto mediálního posunu je analogické k měření
navikulárního poklesu. Posun os naviculare ovšem může být tak malý, že je obtížné ho
při vyšetřování detekovat. Je dobře patrný při zatížení výrazněji ploché nohy – při jejím
pohybu směrem do pronace. Používá se jako orientační vyšetření (Razeghi & Batt,
2002).

2.5.4 Parametry odečítané z otisku nohy
Otiskem nohy se rozumí plošný otisk bosého chodidla na podložku při stoji.
V anglicky psané literatuře se setkáváme s odpovídajícím termínem "footprint";
ten je vysvětlován jako zóna kontaktu nohy s podložkou, na které noha stojí (Kapandji,
1987).
Synonymem je v českém jazyce pojem plantogram (Rovenský et al., 2006).
Čihák (2011) hovoří o nášlapné ploše chodidla. Novotná, Zahradník, Kohlíková &
Mašková (2000) snímek povrchu chodidla označují jako podogram, získaný
z podografu.
Podograf je zařízení, jehož základem je napnutá gumová membrána, která je
potřena inkoustem. Vyšetřovaný vstoupí na papír, umístěný na membránu, na který se
tak nášlapná plocha chodidla otiskne. Jednoduše se takto získá dvojdimenzionální
podogram, z něhož se vyhodnocuje stav nožní klenby. Tato metoda je objektivní
a ekonomicky nenáročná (Novotná et al., 2000).
Hodnocení otisku nohy je jedna z nejefektivnějších metod pro posouzení
plochonoží, je také velice praktická a levná (Staheli, Chew & Corbett, 1987; Kanatli et
al., 2001). Toto hodnocení staví na předpokladu, že jakékoli změny tvaru a orientace
strukturálních komponent nohy by se měly na otisku nohy projevit. Hodnotí se tedy tvar
otisku kontaktní plochy nohy a to pomocí jistých zavedených indexů a úhlů (Razeghi &
Batt, 2002).
Někteří autoři (Cobey & Sella, 1981) ve své studii prohlásili, že otisk nohy ne
vždy odráží stav mediální podélné klenby nohy a tudíž je její hodnocení touto metodou
nespolehlivé.
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Naproti tomu jiní autoři, například Kanatli et al. (2001), nalezli při své studii
významnou korelaci mezi hodnocením klenby nožní pomocí měření vycházejících
z otisku nohy a pomocí měření vycházejících z rentgenového snímku.
2.5.4.1 Index klenby (Arch index)
Index klenby, jak ho definoval Staheli et al. (1987) (Staheli index) se vypočítá
vydělením mediolaterální šířky otisku v oblasti klenby mediolaterální šířkou paty
v jejím nejširším místě (viz obr. č. 1). Výsledek studie, kterou provedl na 441
probandech (ve věku 1 rok – 80 let) ukázal, že normální hodnota indexu klenby se
v dospělosti pohybuje v rozmezí od 0.3 do 1.0 (Staheli et al., 1987).
Studie Kanatliho et al. (2001) si položila za cíl určit reliabilitu měření otisku
nohy. Z parametrů, které lze z otisku nohy odečíst, si vybrala právě index klenby, a to ve
formě, jak ho definovat Staheli et al., z důvodu jeho jednoduchosti odečtu
a reprodukovatelnosti. Pro zhodnocení reliability porovnala korelaci tohoto indexu
s parametry, které lze odečíst z RTG snímku. Studie prokázala pozitivní korelaci mezi
indexem klenby a lateral talo-first metatarsal angle a talo-horizontal angle určených
z RTG (p<0.05). Výsledky svědčí o tom, že vzrůstající sklon talu (měřený na RTG
snímcích) má efekt na hodnotu indexu klenby, protože způsobuje, že do kontaktu se
zemí, na které noha stojí, se dostane větší část středonoží.
Toto zjištění ukazuje, že analýza otisku nohy může být stejně efektivní jako
RTG měření (Kanatli et al., 2001).

Obr. č. 1. Index klenby = A / B (Staheli et al., 1987)

Index klenby, jak ho definovali Cavanagh & Rodgers (1987), poukazuje na
poměr mezi plochami jednotlivých částí otisku nohy bez prstů. Je vypočítán jako poměr
plochy prostřední třetiny otisku nohy k celé ploše otisku nohy (viz obr. č. 2).
Studie Yalcina et al. (2010) zkoumala korelaci indexu klenby dle definice
Cavanagha a Rodgerse (1987) a dvou RTG parametrů - lateral talo-first metatarsal
angle a talo-horizontal angle. Index klenby v ní nebyl hodnocen z otisku pořízeném
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klasickým podoskopem. Otisk byl pořízen na tlakové plošině při vyšetření zvaném
dynamická pedobarografie. Mezi zmíněnými parametry byla prokázána signifikantní
korelace.

Obr. č. 2. Index klenby = B / (A+B+C) (Cavanagh & Rodgers, 1987)
2.5.4.2 Subarch angle
Studie Chen et al. (2006) se zabývala mimo jiné hodnocením klenby nohy
pomocí parametru zvaného subarch angle. Úhel formují tři body – O, C a D. Bod "O"
je nejlaterálnější bod mediální linie, která opisuje chodidlo. Nachází se v oblasti
středonoží. Body "C" a "D" jsou určeny průsečíkem tečen přednoží ("C") a zánoží ("D")
a mediální hranice otisku. Tečny přednoží a zánoží vycházejí z bodu "O" a mediální
hranice otisku spojuje nejmediálnější body prvního metatarsu a paty (viz obr. č. 3).
Průměrnou hodnotu parametru určili dle výsledků studie jako 149.6° +/- 13.28°. Úhel
bude u lidí s plochou nohou pozitivně rostoucí. Výsledky studie ukázaly signifikantní
korelaci mezi vyhodnocením subarch angle a RTG parametrů (talo-horizontal angle,
talo-first metatarsal angle). Parametr subarch angle tedy může být proto použitelným
nástrojem pro hodnocení a diagnostiku ploché nohy (Chen et al., 2006).

Obr. č. 3. Subarch angle COD (Chen et al., 2006)

2.5.4.3 Klasifikace dle Roseho et al.
Metodika klasifikace nohy dle Roseho, Weltona & Marshalla sahá do roku 1985
a též na ní odkazuje Atamturk (2009) ve své studii:
V literatuře se otisk nohy nejčastěji klasifikuje do tří skupin – plochá noha,
vysoce klenutá noha a „normální“ noha. Tato tendence je nejběžnější i přes skutečnost,
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že neexistuje všeobecná shoda na tom, při jaké hodnotě stavu mediální podélné klenby
se stává noha plochou nohou a analogicky, při jaké hodnotě se stává nohou vysoce
klenutou. Dá se však říci, že rozdělení a klasifikace, kterou vytvořil Rose se svými
spolupracovníky, jsou preferované (Atamturk, 2009).
V práci, kterou Rose et al. (1985) publikovali, je metodika popisována takto:
Otisky nohy byly pořízeny po stoupnutí probandů na rohož, pod kterou byla
umístěna pevná podložka. Tlaky rohože pod jednotlivými částmi nohy na pevnou
podložku jsou při stoji a chůzi po tomto povrchu rozdílné. Tyto otisky ukazují tvar
styčné plochy nohy ve statických i dynamických situacích. Poskytují kumulativní
záznam rozložení tlaku (Rose et al., 1985).
Styčné neboli kontaktní plochy nohy jsou klasifikovány jako normální (N),
vysoce klenuté (HA), a široké – respektive ploché (B1, B2 a B3) (viz obr. č. 4). Prostor
mezi mediální linií opisující chodidlo a mediální hranicí otisku by pro diagnózu široké
nohy neměl být větší než 1 cm. Pokud je menší, značí se B1, pokud je mediální linie
opisující chodidlo zároveň mediální hranicí otisku, značí se B2, pokud má mediální linie
opisující chodidlo konvexní tvar, značí se B3 (Rose et al., 1985) (viz obr. č. 5).
V otisku jsou také pozorovány oblasti vyššího tlaku nohy do podložky. Typický
vzor hyperpronované nohy je vysoký tlak pod palcem, na hlavičce prvního metatarzu
a na mediální straně paty (Rose et al., 1985).

Obr. č .4. Zleva normální, vysoce klenutá, plochá noha (Rao & Joseph, 1992)

Obr. č. 5. Klasifikace plochých nohou dle Roseho et al. (Adamec, 2005)
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2.5.4.3.1 Index valgozity (Valgus index)
Index valgozity (viz obr. .č. 6), jak ho definoval Rose et al. (1985), je
vypočítáván z následujícího vzorce:
VI = 1/2 AB - AC x (100/AB)
A - bod vertikální projekce mediálního maleolu na pořízený otisk nohy
B - bod vertikální projekce laterálního maleolu na pořízený otisk nohy
C - střed paty na pořízeném otisku nohy
Pozitivní hodnota indexu znamená posun v kotníku mediálně, negativní hodnota
indexu znamená posun v kotníku laterálně - jedná se o vyšetření nohy ve frontální
rovině (Rose et al., 1985).

Obr. č. 6. Valgus index dle Roseho et al. (Razeghi & Batt, 2002)
2.5.4.4 Godunov
„Hodnocení dle Godunova, jak jej uvádí Brozmanová, vychází ze základní linie
plantogramu, kterou představuje spojnice zadního okraje paty a středu mezery mezi 3.
a 4. prstem (linie A)“ (Urban, Vařeka & Svajčíková, 2000). Linie C, která je
rovnoběžná s linií A, je vedena z nejmediálnějšího okraje paty. Linie B je rovnoběžka
s liniemi A a C a je vedena v poloviční vzdálenosti mezi nimi. Linie D je mediální tečna
plantogramu – spojnice nejmediálnějšího okraje paty a přední části nohy (Brozmanová,
1990) (viz obr. č. 7).
„Hodnotí se střední část plantogramu. Dosahuje-li otisk po linii A, nejde
o pokles klenby, dosahuje-li mezi linii A a B, jde o I. stupeň ploché nohy, mezi linie B
a C, jde o II. stupeň, mezi linie C a D, jde o III. stupeň a přesahuje-li linii D, jde o IV.
stupeň plochonoží“ (Urban et al., 2000).
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Obr. č. 7. I. stupeň ploché nohy dle Godunova (Urban et al., 2000)

2.5.4.5 Mayer
Další možností vyhodnocení plantogramu slouží přímka zvaná „Mayerova
linie“. Ta spojuje střed nejširší části otisku paty s vnitřním okrajem otisku čtvrtého
prstu. Pokud šíře otisku střední části nohy překrývá tuto linii na mediální straně otisku,
jedná se o sníženou podélnou klenbu nohy (Urban et al., 2000) (viz obr. č. 8).

Obr. č. 8. Snížená (vlevo) a nesnížená (vpravo) klenba nožní dle Mayera (Urban
et al., 2000)
2.5.4.6 Chippaux-Šmiřák
Metoda Chippauxe-Šmiřáka je indexová metoda, kde se zjišťuje poměr mezi
nejširším a nejužším místem plantogramu. Tato místa se měří na kolmicích vedených
k laterální tečně plantogramu. Z uvedených vzdáleností okrajů otisků nohy se vypočítá
index nohy (viz obr. č. 9). Je-li vzájemný poměr do 45%, jde o normálně klenutou nohu,
při indexu nad 45% jde o nohu plochou (Klementa, 1987).
„Tuto metodu využil ve své studii Klementa a stanovil normy pro jednotlivé
stupně ploché nohy. Od 45.1% do 50% jde o mírně plochou nohu, od 50.1% do 60%
středně plochou nohu a od 60.1% do 100% silně plochou nohu“ (Urban et al., 2000).
Index Chippaux-Šmiřák je jedním z nejpoužívanějších parametrů v rámci
hodnocení otisku nohy pro diagnostiku plochonoží (Villarroya et al., 2009). Měření
Chippaux-Šmiřák signifikantně koreluje s normalizovanou výškou klenby (Queen et al.,
2007).
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Obr. č. 9. Chippaux-Šmiřák (Urban et al., 2000)
2.5.4.7 Index nohy (dle Srdečného)
K hodnocení plochonoží se zde používá indexu (nohy), který je vypočítán
z poměru mezi délkou otisku nohy bez otisku prstů a šířky nohy v úrovni baze
V. metatarsu. Změřená šířka nohy násobena deseti se vydělí délkou nohy (viz obr.
č. 10). Hodnota indexu do 1.6 značí správně klenutou nohu, pro plochou nohu pak index
nabývá hodnot 1.7 a vyšších (Srdečný, 1982). Dle Jílka & Linhartové (2009) jde
o nejjednodušší metodu pro vyhodnocení plantogramu.

Obr. č. 10. Index dle Srdečného (Urban et al., 2000)
2.5.4.8 Sztriter-Godunov
Pro klasifikaci ploché nohy dle Sztritera a Godunova se používá výpočtu indexu
„Ky“ (viz obr. č. 11). Z jeho hodnoty je pak definován stav klenby nožní. V nejužším
místě plantogramu je k mediální tečně otisku nohy vztyčena kolmice. Její průsečík
s tečnou je značen jako bod „A“, průsečík s mediální hranicí otisku jako bod „B“
a průsečík s laterální hranicí otisku jako bod „C“. Poměr distance BC ku AC udává
číselnou hodnotu indexu „Ky“. Normu představují hodnoty 0.26 – 0.45. Hodnoty 0.46 –
0.49 odpovídají I. stupni, 0.50 – 0.75 II. stupni a 0.76 – 1.00 III. stupni plochonoží
(Urban et al., 2000).

Obr. č. 11. Sztriter-Godunov (Urban et al., 2000)
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2.5.4.9 Metoda segmentů
Základem této metody je spojení dvojic protilehlých bodů jednak v nejširší části
otisku paty, jednak v přední části nohy. Takto získané úsečky jsou rozděleny na pět
stejných částí, označených 1 – 5, číslováno z laterální strany. Příslušné dvojice bodů
jsou poté spojeny podélnými přímkami, čímž je plantogram rozdělen na pět podélných
segmentů (viz obr. č. 12). Vytyčené segmenty se hodnotí ve vztahu k příčné linii v místě
os cuboideum a os cuneiforme mediale, která je nazývaná „spojnice“. U normálně
klenuté nohy otisk „spojnice“ vyplňuje 1. a 2. segment. U pes planus I. stupně zasahuje
otisk „spojnice“ až do 4. segmentu, u pes planus II. stupně zasahuje i do 5. segmentu
a u pes planus III. stupně otisk „spojnice“ přechází přes mediální tečnu otisku nohy
(Urban et al., 2000).

Obr. č. 12. Metoda segmentů (Urban et al., 2000)
Hodnoty následujících parametrů jsou výsledkem studie, v níž bylo měřeno 60
nohou. Probandi byli průměrného věku 25 let, bez anamnézy zranění dolních končetin
v posledních 6 měsících a bez anamnézy operace nohy nebo kotníku. Studii provedli
Queen et al. (2007) a uvedené hodnoty odrážejí střední hodnoty těchto parametrů, které
byly ve studii měřeny. Studie neuvádí rozmezí hodnot pro klasifikaci nohy – nejde
o hraniční hodnoty pro určení pes planus.

2.5.4.10

Úhel otisku klenby (Arch footprint angle)

Jedná se o úhel mezi těmito dvěma liniemi: Jednou je mediální hranice otisku
nohy spojující nejmediálnější body prvního metatarsu a paty. Druhou je linie spojující
nejmediálnější bod hlavičky prvního metatarsu a mediální bazi prvního metatarsu
v místě spojení s navazující os cueniforme mediale (Razeghi & Batt, 2002) (viz obr. č.
13). Průměrná hodnota úhlu je 48,08° (Queen et al., 2007). Byla zjištěna vysoká
spolehlivost tohoto parametru (Razeghi & Batt, 2002).
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Index otisku (Footprint index)

Index otisku je definován jako poměr velikosti nestyčné plochy na otisku ku
velikosti styčné plochy chodidla vyjma prstů (viz obr. č. 13). Nestyčnou plochou na
otisku se myslí část mezi mediální hranicí otisku (spojující nejmediálnější body prvního
metatarsu a paty) a mediální linií opisující chodidlo (Razeghi & Batt, 2002). Průměrná
hodnota indexu otisku je 0,376. Mezi tímto parametrem a long arch index
(antropometrický parametr) byla prokázána signifikantní korelace (Queen et al., 2007).

2.5.4.12

Index klenba – délka (Arch – lenght index)

Index klenba – délka je poměr mezi délkou mediální hranice otisku /mezi
nejmediálnějšími body prvního metatarsu a paty/ a délkou mediální linie opisující
chodidlo /ohraničenou týmiž body/ (Razeghi & Batt, 2002) (viz obr. č. 13). Průměrná
hodnota tohoto parametru je 0,760 (Queen et al., 2007).
2.5.4.13

Zkrácený index klenby (Truncated arch index)

Zkrácený index klenby vyjadřuje poměr mezi nestyčnou plochou na otisku
a zkrácenou plochou chodidla (viz obr. č. 13). Nestyčnou plochou na otisku se myslí,
stejně jako u parametru index otisku (footprint index), část mezi mediální hranicí otisku
(spojující nejmediálnější body prvního metatarsu a paty) a mediální linií opisující
chodidlo. Zkrácená plocha chodidla je plocha chodidla dlouhá jako nestyčná plocha; od
mediálních bodů prvního metatarsu a paty jsou vedeny přímky kolmé na mediální
hranici otisku a tyto vymezují délku zkrácené plochy chodidla (Razeghi & Batt, 2002).
Průměrná hodnota tohoto parametru je 0,521 (Queen et al., 2007).

Obr. č. 13. Zleva: úhel otisku klenby, index otisku, index klenba – délka,
zkrácený index klenby (Razeghi & Batt, 2002)

44

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

Limity v použití otisku nohy

2.5.4.14

Otisk nohy je často využívaná metoda pro hodnocení stavu a klasifikaci mediální
podélné klenby nožní. Jsou však jistá úskalí zamezující jejich bezpodmínečnému
využití.
Existují totiž určitá omezení, kvůli kterým nelze parametry odečítané z otisku nohy
použít ke klasifikaci za každých okolností.
Limitované využití se týká konfigurací nohou s extrémně vysokou nebo naopak
nízkou klenbou. Nestyčná plocha (non contact area) může u otisků velmi ploché nohy
chybět. Nejsou proto použitelné následující parametry – Index otisku (Footprint index),
Zkrácený index klenby (Truncated arch index).
Podobně tyto parametry nemohou být použité u velmi vysoce klenuté nohy, a to
v důsledku přerušení kontinuity středonoží (Razeghi & Batt, 2002).

2.5.5 Dynamická pedobarografie
Dynamická pedobarografie (někdy se také používá pojem dynamická podografie
či plantografie) je diagnostická metoda, jejímž principem je tlaková plošina. Pomocí
plošiny je měřeno rozložení tlaku pod ploskou, obvykle při chůzi či různých
modifikacích stoje. Měření probíhá v určitém čase, přičemž dochází ke změnám hodnot
sledovaných parametrů. I klidný vzpřímený stoj je pouze kvazistatická, tedy ne úplně
statická poloha, proto i při vyšetření stoje touto metodou se hovoří o „dynamické“
pedobarografii (http://www.biomechanikapohybu.upol.cz).
„Dynamická plantografie je využívána především v rámci základního výzkumu
„normální“ chůze“ či vzpřímeného stoje, jejich modifikací a patologií. Postupně se
uplatňuje i v klinických aplikacích např. v ortopedii, neurologii, rehabilitaci či
protetice

a

ortotice,

případně

sportovní

medicíně

či

tréninku“

(http://www.biomechanikapohybu.upol.cz). V současnosti se v České republice nejvíce
používají systémy Emed a Footscan. Oba tyto systémy se liší v technické konstrukci
(http://www.biomechanikapohybu.upol.cz).
Jak bylo uvedeno výše (viz kap. 2.5.4.1 Index klenby (Arch index)), dynamická
pedobarografie byla použita ve studii Yalcina et al. (2010). Byla stanovena hypotéza, že
dynamická metoda pedobarografie a statická metoda RTG vyšetření budou podávat při
hodnocení mediální podélné klenby nožní rozdílné výsledky. Hypotéza byla vyvrácena,
45

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

mezi výsledky dynamické pedobarografie a RTG snímků byla nalezena signifikantní
korelace. Pomocí pedobarografie se tedy dá hodnotit rovněž tvar mediální podélné
klenby – využitím indexu klenby dle Cavanagha a Rodgerse (1987), vypočteného
z pořízeného otisku (viz Příloha č. I - Obrázek č. 12). Závěrem studie je fakt, že obě
metody mohou být v hodnocení mediální podélné klenby používány stejně efektivně.
Studie Ledouxe a Hillstroma (2002) ukazuje využití dynamické pedobarografie
pro hodnocení distribuce tlaku plosky nohy při chůzi. Bylo vyšetřeno 19 osob, z nichž
8 mělo plochou a 11 normálně klenutou nohu. Jednalo se o vyšetření chůze, v jejímž
závěru byly zhodnoceny rozložení a velikost tlaku plosky v sedmi různých regionech
planty (jeden pod palcem, pět pod jednotlivými metatarsy a jeden pod patou). Jedinci
s plochou nohou vykazovali signifikantně větší tlak na plošinu v regionu pod palcem
bez rozdílu v ostatních regionech oproti jedincům s normálně klenutou nohou. Autoři
uvádějí, že tyto údaje svědčí o patologii mechaniky prvního paprsku nohy u plochonoží
(Ledoux & Hillstrom, 2002).
Lewit & Lepšíková (2008) provedli hodnocení stoje a chůze pacienta na tlakové
plošině. Jednalo se o FDM desku firmy Zebris pro analýzu stoje a chůze a naměřené
záznamy byly zpracovány pomocí software WinFDM 32. Přístroj měřil tlaky způsobené
strukturami chodidel, ne však tvar chodidla. O výsledcích hodnocení píší toto: „Na
rozdíl od pedobarografie, která registruje pouhý dotek, FDM deska nezaregistruje tvar
měkkých tkání, podle kterého běžně posuzujeme plochou nohu. Naproti tomu FDM
deska je schopna snímat rozložení tlaků struktur chodidla, které odpovídají mnohem
více statické a dynamické funkci. Tento rozdíl vyniká na příkladu pacienta, který při
aspekci měl zcela plochou nohu, avšak při hodnocení stoje a chůze pomocí FDM desky
byl nález prakticky normální“ (Lewit & Lepšíková, 2008, str. 103).

2.5.6 Parametry odečítané z RTG snímku nohy
„Rentgenový snímek nohy indikujeme až při výraznějších obtížích pacienta či
z diagnostických rozpaků“ (Adamec, 2005, 195). Rentgenové měření je považováno za
ověřovací nástroj měření klinického, protože kostěné komponenty jsou na něm jasně
zobrazeny. Hodnocení rentgenových snímků pro posouzení nožní klenby je vysoce
reliabilní (Razeghi & Batt, 2002).
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Z RTG jsou získávány snímky ze třech pohledů a získává se tak
anterioposteriorní, laterální a šikmý snímek. Anterioposteriorní je získáván při pozici
plantární plochy nohy proti kazetě. Šikmý pohled je získán v pozici, ve které je mediální
polovina nohy umístěna proti kazetě a laterální polovina nohy je elevována do úhlu
kolem 30°. Laterální snímek je pořízen z pohledu bočního, kdy je mediální strana nohy
umístěna proti kazetě.
Pro hodnocení klenby nožní jsou použitelné výhradně RTG snímky
anterioposteriorní a laterální, pořízené během plného zatížení nohy ve stoji . Laterální
snímek by měl zachycovat nohu včetně kotníku. Šikmý RTG snímek se pořizuje proto,
že

na

anterioposteriorním

bývají

hůře

rozpoznatelná

intercuneiformiální

a tarsometatarsální skloubení (Crim et al., 1996).
Na RTG snímcích mohou být zachyceny případné osteofyty talonavikulárního
kloubu, které jsou známkou osteoartritidy, vzniklé sekundárně na základě plochonoží
a s tím spojeným nefyziologickým zatěžováním nohy (Crim et al., 1996).
2.5.6.1 Talo-first metatarsal angle
Jedná se o úhel, který mezi sebou svírají podélná osa talu a podélná osa prvního
metatarsu. Je možné ho hodnotit na RTG snímku v bočné (viz obr. č. 14)
i anterioposteriorní (viz obr. č. 15) projekci. Na laterálním snímku by podélná osa talu
měla procházet středem podélné osy prvního metatarsu. Pokud míří osa talu pod osu
prvního metatarsu, jedná se o plochou nohu (Crim et al., 1996; Sosna et al., 2001). Úhel
mezi klenbami se zvyšuje, čím je mediální podélná klenba plošší (Crim et al., 1996; Lee
et al., 2005; Kanatli et al., 2001). Na anterioposteriorním snímku by měly být osy téměř
paralelní, při poklesu podélné klenby nožní se tyto osy více rozbíhají (Lee et al., 2005;
Kanatli et al., 2001).

2.5.6.2 Talo-calcaneal angle
Tento úhel demonstruje deformitu zánoží – resp. vzájemné postavení talu
a calcaneu a hodnotí se na laterálním i na anterioposteriorním snímku (viz obr. č. 14, viz
obr. č. 15). Při propadu podélné klenby nožní se úhel zvětšuje jak na laterálním, tak
anterioposteriorním snímku (Kanatli et al., 2001; Lee et al., 2005). Na laterálním
snímku by měl talokalkaneální úhel svírat 15-30° (Crim et al., 1996).
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2.5.6.3 Talo-horizontal angle
Měřením tohoto parametru se zjišťuje úhel sklonu talu (jeho podélné osy) vůči
horizontální rovině; hodnotí se na laterálním snímku (viz obr. č. 14). Pokles mediální
podélné klenby je provázen zvětšením tohoto úhlu, protože se talus vertikalizuje
(Kanatli et al., 2001).
2.5.6.4 Calcaneal pitch angle
Calcaneal pitch angle (Lee et al., 2005; Kanatli et al., 2001) nebo také calcaneal
inclination angle (Razeghi & Batt, 2002) se hodnotí na laterálním snímku a je definován
jako úhel mezi tečnou plantárního povrchu calcaneu a horizontální rovinou plochy, na
které noha stojí (viz obr. č. 14). U ploché nohy se úhel snižuje (Lee et al., 2005; Kanatli
et al., 2001; Razeghi & Batt, 2002). Crim et al. (1996) píše, že u normálně klenuté nohy
by měl úhel kalkaneální inklinace nabývat 20-30°. Sosna et al. (2001, 138) uvádí, že již
„při sníženém úhlu pod 25° mluvíme o ploché noze“.
T1M: Talo-first metatarsal angle
TCA: Talo-calcaneal angle
THA: Talo-horizontal angle
CP: Calcaneal pitch angle

Obr. č. 14. Úhly měřené na laterálním RTG snímku (Yalcin et al., 2010)
TMT: Talo-first metatarsal angle
TC: Talo-calcaneal angle

Obr. č. 15. Úhly měřené na anterioposteriorním RTG snímku; A - normálně
klenutá noha, B - plochá noha (Lee et al., 2005)
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KAZUISTIKA

Pacient: J.V.
Věk:

22 let

RA:

nevýznamná

OA:

vrozený pes equinovarus - bilaterálně, řešeno konzervativně – sádrováno
úrazy nohy: 2003 - fraktura patní kosti LDK

NO:

22letý pacient, odeslán praktickou lékařkou na RTG vyšetření nohy – vyšetření

plochonoží;
proveden anterioposteriorní snímek obou nohou s následujícím nálezem: projevy
příčného

plochonoží

bilaterálně,

zachycena

incipientní

artrhosa

I. metatarsophalangeálního kloubu bilaterálně

3.1

Klinické vyšetření

3.1.1 Aspekce stoje
- zezadu
Pacient zaujímá spontánně vzpřímený stoj, s opěrnou bazí šířky pánve. Postavení
LDK v mírné vnitřní rotaci. Je patrná mírná valgozita levé paty, pozice mediálního
maleolu LDK je kaudálněji než u PDK. Pravá Achillova šlacha je užší, se zvýrazněnou
konturou. Kontura lýtek je symetrická. Pravé stehno mírně hypertrofičtější s vnitřní
stranou konvexnější než stehno LDK. Infragluteální rýhy symetrické. Postavení pánve
je na pohled bez odchylek od fyziologického postavení. Páteř ve frontální rovině rovněž
bez odchylek. Výrazně hypertonické paravertebrální svalstvo v oblasti ThL přechodu.
Pravý thorakobrachiální trojúhelník je mírně ostřějších kontur a je větší než levý. Pravé
rameno kaudálněji než levé. Hlava je držena ve střední rovině.
- z boku
Vzpřímený stoj bez zřejmé odchylky od vertikály. Pánev ve fyziologickém
postavení, lehce zvětšená bederní lordóza. Inspirační postavení hrudníku.
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- zepředu
Levá pata je ve valgózním postavení. Znatelná aktivita flexoru palce PDK. Levá
nožní klenba se zdá být nižší než levá, levá noha je v mírné pronaci. Patrné snížení
příčné klenby bilaterálně, více na LDK. Obrys lýtek je symetrický. Levá patela
postavena směrem mediálním, kolenní i kyčelní kloub LDK v mírné vnitřní rotaci.
Hrudník je symetrický, v inspirační postavení, hypertrofická muskulatura hrudníku –
mm. pectorales. LHK v mírné vnitřní rotaci, levé rameno v elevaci.

3.1.2 Příznak "příliš mnoho prstů"
(při pohledu na nohu zezadu je u normálně klenuté nohy, mířící špičkou přímo
dopředu, vidět z prstů pouze malík, u pronovaného plochonoží s valgozitou kotníku lze
však vidět na laterální straně více prstů)
PDK: je vidět pouze pátý prst
LDK: je vidět čtvrtý a pátý prst (viz Příloha č. I - Obrázek č. 13)

3.1.3 Orientační palpační vyšetření nožní klenby
(vsunutí prstu pod klenbu z mediální strany; vyšetření by se mělo provádět ve
středu oblouku mediální klenby, na obou nohách)
- pod mediální klenbu LDK bylo zasunutí prstu omezenější než pod mediální
klenbu PDK > levá klenba nižší

3.1.4 Vyšetření chůze
- bilaterálně chybí postupné odvíjení chodidla od podložky
- bilaterálně výrazně omezená odrazová funkce palce
- došlap je tvrdý
- nožní klenba se během chůze propadá více na PDK
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3.1.5 Stoj na špičkách
(pohled zezadu; fyziologicky schopnost nohy vytvořit při stoji na špičkách
klenbu a vykázat pohyb paty směrem do varozity)
- pozorovatelná vyrýsovaná nožní klenba bilaterálně
- pozorovatelný supinační potenciál nohy (naklopení pat směrem do lehké
varozity) - u LDK slabší

3.1.6 Véleho test
(pozitivní svědčí pro sníženou funkci flexorů prstů při přenesení váhy těla
směrem na špičky, aniž přitom pacient zvedá paty)
PDK: negativní, flekční reakce prstů výrazná
LDK: pozitivní, kde flekční reakce prstů téměř chybí

3.1.7 Vyšetření abdukce palce a malíku
(slabé abdukory palce a malíku často spojeny se vznikem plochonoží)
LDK: abdukce palce se souhybem ostatních prstů a přednoží, při fixaci svalová
síla stupně 2; abdukce do vějíře (abdukce všech prstů včetně malíku) omezena
PDK: svalová síla m. abductor hallucis brevis stupně 4; abdukce prstů do vějíře
výrazná

3.1.8 Vyšetření čití chodidla
(důležité pro fyziologickou aferenci z chodidla)
 taktilní i hluboké čití obou chodidel neporušeno

3.2

Antropometrie nohy

3.2.1 Výška klenby
(dle popisu Williamse & McClaye, 2000)
= vzdálenost mezi podložkou a nejkaudálnějším bodem os naviculare
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- absolutní výška klenby – stoj na 2 DKK
PDK: 4 cm
LDK: 3,5 cm
- absolutní výška klenby – při 10% zatížení nohy (průměrná hodnota 3.97 cm)
PDK: 4,1 cm
LDK: 3,8 cm
- absolutní výška klenby – při 90% zatížení nohy (průměrná hodnota 3.46 cm)
PDK: 3,5 cm
LDK: 3,1 cm
- normalizovaná výška klenby – zohledňuje délku chodidla
- bony arch index (výška klenby/zkrácená délka chodidla) v 10% zatížení nohy
(průměrná hodnota 0.223)
PDK: 4.1/20.2 = 0.203
LDK: 3.8/20.2 = 0.188
- long arch index (výška klenby/délka chodidla) v 90% zatížení nohy
(průměrná hodnota 0.142)
PDK: 3.5/26 = 0.135
LDK: 3.1/26 = 0.119

3.2.2 Úhel podélné klenby
(dle Hunta et al., 2000)
= úhel mezi spojnicí mediálního maleolu a os naviculare a spojnicí os naviculare
a hlavičky prvního metatarsu; při poklesu mediální podélné klenby se úhel snižuje;
průměrná hodnota 150,3°
PDK: 149°
LDK: 141°

3.2.3 Úhel zánoží / deviace calcaneu
= úhel zadní středové osy calcaneu vůči vertikální linii kolmé k podlaze;
valgozita fyziologicky do 5°
PDK: 5° směrem do valgozity
LDK: 8° směrem do valgozity
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3.2.4 Navicular position test (NPT)
= orientační vyšetření; pozice os naviculare vůči linii – „modifikovaná Feiss
line“ – jdoucí od hlavičky prvního metatarsu k vyznačenému bodu na Achillově šlaše;
při normálně klenuté noze probíhá linie skrz os naviculare
PDK: os naviculare leží cca 2 mm pod stanovenou linií (viz Příloha č. I Obrázek č. 14)
LDK: os naviculare leží 9 mm pod stanovenou linií

3.3

Plantografické vyšetření
Plantografické vyšetření bylo provedeno na podografu, ve stoji (viz Příloha č. I -

Obrázek č. 15). Vytvořený otisk byl hodnocen na základě několika stanovených
parametrů. Ty byly vybrány s ohledem na možnost jejich snadného zpracování.

3.3.1 Index klenby (Arch index = Staheli index)
PDK: 3 / 5,4 = 0,55
LDK: 3,4 / 5,2 = 0,65
Norma indexu v dospělosti se pohybuje v rozmezí 0,3 – 1. Pravá i levá noha je
normálně klenutá (viz Příloha č. I - Obrázek č. 16).

3.3.2 Klasifikace dle Roseho et al.
PDK, LDK: prostor mezi mediální linií opisující chodidlo a mediální hranicí
otisku >

1 cm

Dle Roseho klasifikace tedy nejde na PDK ani na LDK o plochou nohu.

3.3.3 Godunov
PDK: střední část otisku nepřesahuje linii A
LDK: střední část otisku dosahuje mezi linii A a B
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Dosahuje-li otisk po linii A, nejde o pokles klenby, dosahuje-li mezi linii A a B,
jde o I. stupeň ploché nohy. Pravá noha je tedy hodnocena jako normálně klenutá, levá
noha je hodnocena jako I. stupeň ploché nohy (viz Příloha č I - Obrázek č. 17).

3.3.4 Mayer
PDK: šíře otisku střední části nohy nepřekrývá Mayerovu linii
LDK: šíře otisku střední části nohy překrývá Mayerovu linii
Pokud šíře otisku střední části nohy překrývá Mayerovu linii na mediální straně
otisku, jedná se o sníženou podélnou klenbu nohy. Pravá noha je tedy normálně klenutá,
u levé nohy se jedná o sníženou podélnou klenbu (viz Příloha č. I - Obrázek č. 18).

3.3.5 Chippaux-Šmiřák
PDK:

2,5 / 9,4 * 10 = 26,6%

LDK:

3 / 9,6 * 10 = 31,25%

Je-li vzájemný poměr nejširšího a neužšího místa plantogramu do 45%, nejde
o plochou nohu. Pravá ani levá noha tedy není plochá (viz Příloha č. I - Obrázek č. 16).

3.3.6 Index nohy (dle Srdečného)
PDK:

3 * 10 / 21,1 = 1,42

LDK:

3,4 * 10 / 21,1 = 1,61

Hodnota indexu do 1.6 značí správně klenutou nohu, pro plochou nohu pak
index nabývá hodnot 1.7 a vyšších. Pravá noha je tedy správně klenutá. Levá noha stojí
na pomezí správně klenuté a ploché nohy (viz Příloha č. I - Obrázek č. 16).

3.3.7 Sztriter-Godunov
PDK:

2,6 / 7,1 = 0,37

LDK:

3,1 / 7,2 = 0,43

Normu představují hodnoty 0.26 – 0.45. Pravá i levá noha je v normě, nejedná se
o plochonoží; levá noha se přibližuje hranici plochonoží.
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3.3.8 Metoda segmentů
PDK:

otisk nohy zasahuje 1. a 2. segment

LDK:

otisk nohy zasahuje do 3. segmentu

U normálně klenuté nohy otisk střední části nohy vyplňuje 1. a 2. segment.
U pes planus I. stupně zasahuje otisk „spojnice“ až do 4. segmentu. Pravá noha je tedy
normálně klenutá. Levá noha stojí na pomezí normálně klenuté nohy a pes planus (viz
Příloha č. I - Obrázek č. 19).

Pedobarografické vyšetření

3.4

FDM deska
Vyšetření pacienta proběhlo na FDM desce firmy Zebris a naměřené záznamy
byly zpracovány pomocí software WinFDM 32 Přístroj nezaznamenává tvar chodidla,
ale tlaky způsobené strukturami chodidla; zaznamenává rozložení tlaku pod ploskou.
K odečtu velikosti zatížení jednotlivých částí nohy slouží jednak barevná škála
s hodnotami N/cm2, jednak zobrazení čísel [N/cm2] přímo na zobrazené plosce. Místa
pod ploskou s tlakem menším než 1N/cm2 na výsledném záznamu nejsou zobrazena (viz
obr. č. 16; viz Příloha č.I – Obrázek č. 20, č. 21).
Měření stoje probíhá během 20 sekund a poté je možné vyhotovit obrázek, na
němž jsou měřené hodnoty zprůměrovány a znázorněny (viz obr. č. 17).

Obr. č. 16. Zobrazení stoje v čase 6,2 s; vlevo barevná škála s hodnotami
2

N/cm , zobrazení čísel na plosce – hodnoty tlaku plosky do podložky [N/cm 2]

55

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

(A)

(B)

Obr. č. 17. (A) Průměrná distribuce tlaku pod ploskami ve stoji; (B) procentuální
rozložení váhy na levé (left) a pravé (right) noze;
Fore – přednoží; Back – pata; Total – dohromady na celé noze

Z uvedených obrázků č. 16 a 17 je patrná rozdílná distribuce tlaku plosky do
podložky na pravé a levé noze. Pravá noha nejen že má kontaktní plochu s podložkou
celkově menší, ale také je oproti levé noze méně zatěžovaná – 42,8% (levá – 57,2%).
Kontaktní plocha levé nohy je celkově větší než na pravé noze. Rozdíl je patrný
zejména na přední části otisknutého chodidla. Ta je širší a rovněž zasahuje více směrem
k patě, z čehož vychází následující hodnocení: klenba levé nohy je oproti pravé snížená,
a to jak podélně, tak příčně.
Obě nohy byly téměř shodně - cca ze 70% zatěžovány více na přednoží, cca 30%
bylo zatížení oblasti paty.
Otisk takto pořízený neodpovídá otisku pořízeném na podografu, který zobrazil
celou plochu chodidla spočívající na podložce (nejen oblast přednoží a paty).
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Footscan
Pacient absolvoval ještě vyšetření na footscanu (u p. Jakuba Suzana ve Studiu
zdravého obouvání s.r.o.). Statické vyšetření potvrdilo výsledek z měření na FDM
desce, tedy že pacient výrazně víc zatěžuje LDK na úkor PDK a že na obou nohách
zatěžuje více přednoží než oblast paty. Dynamické vyšetření (vyšetření chůze)
poukázalo hlavně na přítomnost příčného plochonoží, kdy jsou při chůzi přetěžovány
zejména II. a III. metatarsy na úkor I. a V. metatarsu. Více je tento nález patrný u LDK.
Podélné plochonoží se ve výsledcích vyšetření na footscanu neprojevilo. Obrázek
v příloze (viz Příloha č.I – Obrázek č. 22) znázorňuje výsledek vyšetření footscanem při
chůzi.
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DISKUSE

4.1

Diskuse k teoretické části

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

4.1.1 Nožní klenba
Výška mediální podélné klenby nožní je jedním ze základních kriterií pro
hodnocení struktury nohy a pro posouzení poklesu mediální podélné klenby nožní –
tedy plochonoží. Mezi autory ovšem nepanuje jednotný názor na to, jaké místo na
skeletu nohy je považováno za vrchol mediální podélné klenby. Jak píší někteří,
vrcholem klenby je os naviculare (Dylevský, 2009; Kapandji, 1987; Srdečný, 1982), dle
Grima et al. (2001) je vrcholem talus, Čihák (2001) označuje jako vrchol fibrocartilago
navicularis. Při antropometrických měřeních se hodnotí pozice os naviculare, z čehož se
dá usuzovat, že je všemi autory, kteří s antropometrickými parametry pracují,
považována právě os naviculare za vrchol a stěžejní bod klenby. Tak například Hawes
et al. (1992) a Williams & McClay (2000) popisují hodnocení výšky klenby, která je
měřena jako distance mezi podložkou a os naviculare. Hunt et al. (2000) popisuje úhel
podélné klenby jako úhel mezi spojnicí mediálního maleolu a os naviculare a spojnicí os
naviculare a hlavičky prvního metatarsu. Navicular position test, jak ho popsal
Spörndly-Nees et al. (2011), hodnotí průběh „modifikované Feiss line“ ve vztahu k os
naviculare.
Udržení podélné a příčné klenby je vázáno na tři faktory – kostru nohy, vazivový
systém nohy a na svaly. Moore (1992) uvádí, že pro zachování klenby jsou
nejdůležitější plantární vazy a plantární aponeuróza. Ostatní autoři ovšem přikládají
význam (také) svalové složce. Shuenke et al. (2006) či Véle (1997) uvádějí důležitost
svalové složky pro adekvátní udržování nožní klenby zejména při zvýšených nárocích,
jako je tomu při chůzi. Dylevský (2009) píše o rozhodujícím významu svalů
a o uspořádání kostěných elementů a jejich zajištění vazy jako nepominutelném
předpokladu zachování klenby. Které svaly jsou pro udržení klenby nožní stěžejní, je
velice rozporuplná problematika, mezi jednotlivými autory není jasná shoda. Například
většina autorů považuje m. tibialis anterior za sval akcentující mediální podélnou klenbu
nožní, což Kapandji (1987) odmítá. Čihák (2011) uvádí m. tibialis anterior jako součást
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šlašitého třmenu, který táhne mediální stranu nohy vzhůru a podílí se tak na udržování
podélné a příčné klenby. Dle Kapandjiho je m. tibialis anterior sval upínající se do
konvexity mediálního podélného oblouku a proto se svou kontrakcí podílí na jeho
zploštění. Na mediální podélnou klenbu má podle něj ze svalů velký význam m. tibialis
posterior, dále m. flexor hallucis longus a m. abductor hallucis longus. Tabulka (viz
Příloha č. III – Tabulka č. 1) znázorňuje, který autor považuje které svaly za stěžejní ve
vztahu k udržování nožní klenby.

4.1.2 Pes planus
Termín pes planus – plochá noha – označuje snížení nebo vymizení podélné
klenby nožní. Rozlišuje se vrozeně plochá noha a získaná plochá noha. Etiologie
získané ploché nohy, tedy té, k jejímuž vyvinutí došlo v průběhu života, je velice pestrá.
Zmíněno ve stručnosti se může jednat o tyto vlivy: chabost vaziva, atritida,
nervosvalová onemocnění, posttraumatické stavy (Crim et al., 1996; Lee et al., 2005;
Medek, 2003). Další příčinou jsou kontraktury (Adamec, 2005; Kolář, 2009). Kolář
(2002) uvádí poruchu v zapojení fázických svalů v průběhu posturální ontogeneze, která
s sebou nese důsledky pro morfologický vývoj skeletu nohy, jako možnou příčinu
vzniku plochonoží. Ke snížení nožní klenby může vést také postavení kraniálnějších
segmentů dolní končetiny – například vnitřní rotace v kolenním kloubu (Larsen, 2010),
či nošení nevhodné obuvi (Klementa, 1987; Kolář, 2009; Lee et al., 2005; Medek, 2003;
Srdečný, 1982). Sachithanandam & Joseph (1995) uvádějí, že se nemusí jednat o obuv
nevhodnou. Pokud se vezme jejich tvrzení v úvahu, nabízí se zde otázka velikosti vlivu
aferentní signalizace z nohy, respektive senzorické deprivace na udržování nožní
klenby.
Nejednotný názor mají autoři na vznik ploché nohy vlivem obezity. Medek
(2003) a Evans & Rome (2011) tvrdí, že obezita je etiologickým faktorem plochonoží,
s opačným názorem proti nim stojí Rao & Joseph (1992) a Atamturk (2009). Atamurk
(2009) provedl studii, jejíž výsledná data ukazují, že hodnoty BMI nemají efekt na
přítomnost ploché nohy. Pokud tento výsledek vezmeme v potaz, je to velice zásadní
informace. Zásadní zejména pro hodnocení otisku nohy či hodnocení nohy stojící na
podoskopu. Na tuto skutečnost také upozorňuje ve své práci Swedler et al. (2010), který
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hodnotil plosky nohy na podoskopu. V závěru práce píše, že hodnocení tvaru nebylo
vždy přesné a přímo se zmiňuje o vyšším BMI - tedy že obézní probandi byli častěji
chybně klasifikováni. Upozorňuje na obtížnost rozlišit tukovou hmotu a plochou nohu,
které se mohou projevit podobným otiskem.
Informace o výskytu ploché nohy jsou omezené. Atamturk (2009) ve své studii
uvedl, že plochou nohu mělo 4,6% z 516 vyšetřovaných. Sachithanandam & Joseph
(1995) ve své studii uvedli, že z 1846 vyšetřovaných probandů mělo plochou nohu
celkem 54 (2.9%). Cilli et al. (2009) uvedli, při vyšetřování 3169 lidí byl výskyt ploché
nohy 0,69%. Zatímco první dvě studie použili hodnocení dle Roseho et al. (prostor mezi
mediální linií opisující chodidlo a mediální hranicí otisku je u ploché nohy roven 1 cm
nebo je větší než 1cm), třetí studie za plochou nohu označila takovou, jejíž mediální
podélná klenba byla zcela snížená a dotýkala se podložky, popřípadě tvořila na
podložce konvexní křivku. To by mohl být důvod pro nižší výskyt ploché nohy ve studii
Cilliho et al. (2009).

4.1.3 Hodnocení nožní klenby
Jak již bylo uvedeno, pro hodnocení plochonoží se obecně využívá hodnocení
poklesu mediální podélné klenby nožní. Většina metod je založena na měření
a následném hodnocení morfologických parametrů nohy - většinou v zatížení nohy ve
stoji. Razeghi & Batt (2002) ale píší následující: Metody hodnotící morfologii nohy
vycházejí z předpokladu, že určitý strukturální typ nohy bude vykazovat určité funkční
charakteristiky, které budou souviset s patologickou mechanickou funkcí jak nohy, tak
celé dolní končetiny. Přiřazovat na základě morfologie nohy její funkční charakteristiku
je ovšem pochybný předpoklad. Stejný názor má Lewit (2003), který uvádí, že snížená
podélná klenba nožní ještě nemusí znamenat její sníženou funkci. Menší část
existujících metod využívá k hodnocení nohy její funkční charakteristiky. Jedná se
vyšetření nohy při chůzi a dalších dynamických projevech, například stoj na špičkách
apod. Vyšetření nohy by mělo obsahovat jak vyšetření statické, tak vyšetření
dynamické.
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Úvodní vyšetření nohy a klenby zahrnuje, jak píše Lewit (2003) aspekční
vyšetření stoje, orientační palpační vyšetření nožní klenby ve stoje. Dále aspekční
vyšetření chůze a stoje na špičkách a alespoň orientační vyšetření svalové síly
m. abductor hallucis brevis a m. abductor digiti minimi.
Při antropometrickém vyšetření nohy je možné měřit několik stanovených
parametrů. Základním parametrem je výška klenby, což je distance mezi podložkou a os
naviculare. Nezohledňuje ale délku chodidla a je zřejmé, že pokud budou hodnoceny
dvě klenby o stejné výšce klenby ale rozdílné délce chodidla, budou mít jiný tvar;
respektive delší noha při stejné výšce klenby bude plošší. Nejspolehlivější se podle
výsledků studie Williamse & McClaye (2000) zdají být tzv. normalizované hodnoty
výšky klenby. Ty délku chodidla zohledňují. Autoři uvedli, že nejvyšší korelační
koeficient (0.942) má parametr, který se vypočítá jako výška klenby (měřena v situaci
10% zatížení nohy) dělená zkrácenou délkou chodidla. Nejvyšší korelační koeficient
(0.924) má parametr výška klenby (měřena při 90% zatížení nohy) dělená délkou
chodidla. Dále se při antropometrickém vyšetření hodnotí úhel podélné klenby
a navicular position test, v obou případech jde spíše o orientační zhodnocení stavu
mediální nožní klenby. Úhel zánoží, nebo také deviace calcaneu, podává informace
o postavení paty. Valgozita paty přesahující fyziologickou hranici 5°

bývá

s pronovanou plochou nohou často spojena.
Plantografickým / podografickým vyšetřením se myslí vyšetření otisku nohy. Je
zde terminologická nejednotnost. Rovenský et al. (2006) hovoří o plantogramu,
Novotná et al. (2000) o podogramu. Kanatli et al. (2001) píše, že hodnocení otisku nohy
je jedna z nejefektivnějších metod pro posouzení plochonoží. Nespornou výhodou je
skutečnost, že jde o poměreně levnou metodu, která je dobře využitelná pro potřeby
trvalé dokumentace. Úhly, které se na otisku měří, jsou jasně definované.
Cobey & Sella (1981) ve své studii prohlásili, že otisk nohy ne vždy odráží stav
mediální podélné klenby nohy a tudíž je její hodnocení touto metodou nespolehlivé.
Tomu oponují níže zmínění autoři, kteří se ve svých pracích zabývají jednotlivými
parametry a korelací jejich výsledků s výsledky RTG vyšetření, které stav klenby jasně
reflektuje.
Parametry odečítané z otisku klenby, u kterých byla prokázána signifikantní
korelace s RTG vyšetřením, jsou následující: index klenby dle Staheliho (Kanatli et al.,
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2001), index klenby dle Cavanagha & Rodgerse (Yalcin et al., 2010), subarch angle
(Chen

et

al.,

2006).

Hodnocení

Chippauxe-Šmiřáka

signifikantně

koreluje

s normalizovanou výškou klenby (Queen et al., 2007).
Některé paramtery (např. index klenby dle Staheliho či index otisku) jsou sice
považovány za vysoce spolehlivé pro hodnocení nožní klenby, nicméně není možné je
vypočítat a zhodnotit jednoduše bez použití počítačového výpočetního zpracování.
Česká literatura (Brozmanová, 1990; Klementa, 1987; Srdečný, 1982; Urban et
al., 2000) se zmiňuje o těchto parametrech: hodnocení dle Godunova, Mayera,
Chippauxe-Šmiřáka, Sztritera-Godunova, metoda segmentů, metoda indexu dle
Srdečného. Zahraniční literatura o nich nepíše, výjimkou je metoda Chippauxe-Šmiřáka.
Jak

uvádí

Villarroya

et

al.

(2009),

index

Chippaux-Šmiřák

je

jedním

z nejpoužívanějších parametrů v rámci hodnocení otisku nohy pro diagnostiku
plochonoží.
Dynamická pedobarografie je diagnostická metoda, jejímž principem je tlaková
plošina. Některé plošiny, například FDM deska firmy Zebris, kterou disponuje Klinika
rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK, nezobrazuje tvar
chodidla. Snímá pouze ty části chodidla, pod kterými je tlak do podložky větší než
1 N/cm2. Lewit & Lepšíková (2008) uvádějí, že z tohoto důvodu může být výsledek
pedobarografického vyšetření rozdílný oproti vyšetření aspekcí. Pacient v jejich práci
při aspekčním vyšetření vykazoval známky zcela ploché nohy, ale při vyšetření
distribuce tlaku na FDM desce byl nález „prakticky normální“.

4.2

Diskuse k praktické části
Náplní praktické části bakalářské práce bylo vyšetření pacienta pomocí

diagnostických metod hodnotících mediální podélnou klenbu nožní. Pacient byl
vyšetřen aspekcí – ve stoji, při chůzi a jiných funkčních dynamických testech. Dále bylo
provedeno hodnocení nožní klenby na základě antropometrického měření nohy
a hodnocení parametrů otisku nohy pořízeném na podografu. Pacient byl vyšetřen
rovněž na pedobarografické plošině ke zhodnocení distribuce tlaku nohy do podložky.
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Vyšetření aspekcí naznačilo, že klenba LDK je více snížena oproti PDK.
Nasvědčoval tomu i příznak „příliš mnoho prstů“ a zkouška stoje na špičkách, při které
byl pohyb zánoží směrem do supinace na LDK menší, než na PDK. Stejný nález
potvrdilo i orientační vyšetření podélné klenby nohy zasunutím prstu pod tuto klenbu
z mediální strany a porovnáním u obou nohou. Levý kotník se zdál být v mírně
valgóznějším postavení, než pravý.
Cílem praktické části práce bylo zjistit, zda je plochonoží shodně
diagnostikováno prostřednictvím všech použitých metod.
Po aspekčním vyšetření pacienta a na základě doposud zjištěných poznatků
ohledně této problematiky (normy hodnot jednotlivých parametrů apod.) byla vytvořena
následující hypotéza: Stav nožní klenby není všemi metodami diagnostikován shodně.
Výsledky atropometrických měření byly následující. Absolutní výška klenby
byla v normě u pravé i levé nohy. Jak ale bylo uvedeno, normalizovaná výška klenby
má větší výpovědní hodnotu, proto byla rovněž vypočítána. Hodnota bony arch index
i long arch index byla pak u levé klenby jasně nižší než je průměrná hodnota. Klenba
LDK vykazovala známky snížení i u dalších parametrů: úhel klenby, NPT, úhel zánoží.
Pravá klenba nožní byla u všech parametrů takřka v normě. Je třeba kriticky zhodnotit,
že při antropometrickém vyšetřování je přítomné riziko subjektivní chyby – při palpaci
kostních eminencí i při samotném měření goniometrem.
Plantografické vyšetření bylo provedeno ve stoji na podografu. Hodnocení
otisku pravé nohy přineslo jednotný závěr – klenba PDK je normálně klenutá.
Hodnocení otisku levé nohy přineslo závěry rozdílné. Klenba LDK je podle 4 paramerů
normálně klenutá, podle 2 parametrů stojí na pomezí normálně klenuté a ploché nohy,
podle 2 parametrů se jedná o plochou nohu (resp. I. stupeň ploché nohy). U hodnocení
dle Chippauxe-Šmiřáka a Roseho et al., které určily, že klenba LDK je normálně
klenutá, je třeba upozornit na skutečnost, že daný výsledek mohla ovlivnit a zřejmě
ovlivnila přítomnost příčného plochonoží. Bez něj by výsledky těchto parametrů byly
jiné, byly by blíže k výsledkům příznačným pro podélně plochou nohu. U parametrů,
které určily, že levá noha je plochá (Mayer a Godunov), nebyla ve studiích zjišťována
signofikantní korealce s RTG vyšetřením. Pro vyhodnocení otisku nohy jsou však velice
jednoduché, spolu s indexem nohy dle Srdečného. Plantografické vyšetření je
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jednoduché a pro pacienta komfortnější než vyšetření antropometrické. Nevýhodou je
rozpor ve výsledcích jednotlivých parametrů.
Výsledky pedobarografického vyšetření potvrdily, že na levé noze je klenba
nižší než na pravé. V možnostech FDM desky, na které vyšetření probíhalo, není
podrobnější zhodnocení tvaru klenby než takto orientační. Z vyšetření je ovšem patrný
podstatný rozdíl v zatěžování dolních končetin – LDK je zatěžována z 57,2%. Vyšší
zátěž na LDK prokázalo i vyšetření footscanem.
Distribuce tlaku plosky do podložky fyziologicky je podle Kapandjiho (1987)
následující: 50% pro oblast paty a 50% pro oblast přednoží. Z vyšetření pacienta na
FDM desce vzešly tyto výsledky: PDK: pata = 30,1%; přednoží = 69,9%
LDK: pata = 33,5%; přednoží = 66,5%
Výsledky měření na footscanu rovněž prokázaly větší zátěž na přednoží obou
nohou.
Hodnocení nožní klenby použitím různých parametrů nepřineslo stejné
výsledky. Hypotéza tedy byla potvrzena. U pacienta J.V. bylo porovnávání výsledků
jednotlivých metod zajímavé zejména tím, že se nejednalo se o zcela propadlou nožní
klenbu - na první pohled jasně ohodnotitelnou jako plochá noha, nýbrž o klenbu, která
byla oproti druhostranné snížena mírně. Nabízí se zde otázka, zda by použití různých
parametrů přineslo stejné výsledky u osob s více propadlou nožní klenbou a je třeba říci,
že by bylo vhodné porovnat takto podrobně jednotlivá vyšetření u více pacientů
s rozdílně klenutýma nohama.
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ZÁVĚR
Existuje mnoho možností, jak diagnostikovat plochou nohu. RTG vyšetření,
které jasně vypovídá o skeletu nohy, je považováno za nejjasnější ukazatel stavu nožní
klenby. Řada autorů se ve svých studiích zabývá prokázáním korelace mezi RTG
vyšetřením a parametry z vyšetření antropometrických či plantografických. Není však
dostatek studií, které by porovnávaly tyto parametry vzájemně mezi sebou a hodnotily,
jaké jsou pro diagnostiku plochonoží nejvhodnější. Dle dostupných studií se zdají být
nejspolehlivější parametry normalizované výšky klenby z antropometrického vyšetření
a footprint index a arch index (dle Staheliho) z plantografického vyšetření. Tyto dva
plantografické parametry ovšem nejsou při vyšetření pacienta rychle a jednoduše
zhodnotitelné. V české literatuře jsou informace týkající se této problematiky velmi
omezené. Uvádí plantografické parametry, které jsou jednoduše a rychle zhodnotitelné,
ale o nichž se zahraniční literatura prakticky nezmiňuje. Tato bakalářská práce podává
přehled možností pro diagnostiku stavu nožní klenby a zároveň se snaží poukázat na
dvě skutečnosti: Informace zahraniční a české literatury jsou neporovnatelné a při
užívání jednotlivých parametrů k hodnocení může docházet k rozdílným diagnostickým
výsledkům.
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PŘÍLOHA Č. I

Obrázek č. 1. Schéma nožní klenby; A - hlavička I. metatarsu, B - hlavička
V. metatarsu, C - calcaneus (Kapandji, 1987)

Obrázek č. 2. Promítnutí opěrných bodů do nášlapné plochy chodidla; A - hlavička
I. metatarsu, B - hlavička V. metatarsu, C - calcaneus (Kapandji, 1987)

Obrázek č. 3. Příznak "příliš mnoho prstů" (Lee et al., 2005)
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Obrázek č. 4. Příznak "příliš mnoho prstů" - včetně palce (Lee et al., 2005)

Obrázek č. 5. Stoj na špičkách - přímky značí přítomnost supinačního potenciálu nohy
(Lee et al., 2005)

Obrázek č. 6. Zobrazení plosky na podoskopu (zleva nízce, normálně a vysoce klenutá
noha) (Swedler et al., 2010)
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Obrázek č. 7. Měření antropometrického parametru úhel podélné klenby (Hunt et al.,
2000)

Obrázek č. 8. Měření antropometrického parametru úhel zánoží (Hunt et al., 2000)

Obrázek č. 9. Vyznačené body pro měření NPT (Spörndly-Nees et al., 2011)

Obrázek č. 10. Úhel měřený goniometrem pro hodnocení NPT, svírán dvěma graficky
znázorněnými liniemi (Spörndly-Nees et al., 2011)
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Obrázek č. 11. Správné nastavení dolních končetin pro značení a měření NPT
(Spörndly-Nees et al., 2011)

Obrázek č. 12. Arch index (dle Cavanagha a Rodgerse) pomocí pedobarografie
(Yalcin et al., 2010)
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Obrázek č. 13. Příznak "příliš mnoho prstů" na LDK

Obrázek č. 14. Vyšetření NPT na PDK

Obrázek č. 15. Plantografické vyšetření LDK
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Index klenby (Staheli index) = A / B

Chippaux-Šmiřák index = D1 / D2 * 100 [%]

Metoda indexu dle Srdečného = A * 10 / D

Obrázek č. 16. Výpočet indexů na LDK

Obrázek č. 17. Parametr Godunov na LDK
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Obrázek č. 18. Parametr Mayer na LDK

Obrázek č. 19. Metoda segmentů na LDK
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Obrázek č. 20. Vyšetření pravé nohy na FDM desce (v čase 6,2s);
vlevo barevná škála s hodnotami N/cm2, zobrazení čísel na plosce – hodnoty tlaku plosky do podložky
[N/cm2]

81

Bakalářská práce

Možnosti hodnocení podélné klenby nožní

Obrázek č. 21. Vyšetření levé nohy na FDM desce (v čase 6,2s);
vlevo barevná škála s hodnotami N/cm 2, zobrazení čísel na plosce – hodnoty tlaku plosky do podložky
[N/cm2]
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Obrázek č. 22. Vyšetření chůze na footscanu – graficky znázorněná distribuce zatížení
plosky nohy v průběhu stojné fáze krokového cyklu
T1 – palec
T2 - 5 – druhý až pátý prst
M1 – I. metatars
M2 – II. metatars
M3 – III. metatars
M4 – IV. metatas
M5 – V. metatars
MF – středonoží
HM – mediální polovina paty
HL – laterální polovina paty
Zkratky jednotlivých segmentů nohy jsou znázorněny rozdílnými barvami, které odpovídají křivkám
v grafu pro příslušný segment. Pro příčné plochonoží, tedy přetěžování zejména II. a III. metatarsu, svědčí
šedivá (III.) a světle růžová (II.) křivka, která je vyšší než červená (I. metatars) a oranžová (V. metatars).
Výrazně patrné je to u LDK (na prvním grafu).
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PŘÍLOHA Č. II

Graf č. 1. Distribuce váhy v rámci tříbodové opory
I. mtt - hlavička I. metatarsu
V. mtt - hlavička V. metatarsu
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PŘÍLOHA Č. III
Sval

Podélná klenba nožní Příčná klenba nožní

m. tibialis anterior
m. tibialis posterior
m. peroneus longus
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
m. abductor hallucis
m. quadratus planate
m. flexor hallucis brevis
m. flexor digitorum brevis
m. abductor digiti minimi
m. adductor hallucis
m. peroneus brevis

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

1

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6, 7, 9

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1
2
3
4
5

Čihák (2011)
Dylevský (2009)
Tichý (2008)
Véle (2006)
Grim et al. (2001)

1, 4, 5, 6, 7, 9
1, 4, 5, 6, 7, 9
6, 7, 9
4, 6
6, 7
6, 7
6
6, 7, 9
9

6
7
8
9

Schuenke et al. (2006)
Abrahams et al. (2005)
Drake, Vogl & Mitchell (2005)
Kapandji (1987)

Tabulka č.1. Vliv svalů na klenbu nohy dle jednotlivých autorů
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